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1 Úvod 

Revmatoidní artritida je  zánětlivé autoimunní onemocnění, které se vyznačuje 

bolestivostí, ztuhlostí kloubů, tvořením kloubních deformit a omezenou pohyblivostí. 

Řada pacientů se zároveň potýká s problémy se spánkem a celkovou vyčerpaností.  

Mezi další nepříznivé vlastnosti tohoto onemocnění patří nepředvídatelnost projevení se 

příznaků. Je velice těžké určit zda-li se zlepší nebo zhorší druhý den. Celkový stav 

pacienta může být zkomplikovaný i úzkostnými stavy ohledně budoucnosti, jelikož 

průběh a vývoj revmatoidní artritidy je u každého pacienta odlišný. Přesto bolest  

a ztuhlé klouby, jsou problémy se kterými se většina  pacient musí potýkat hned  

po probuzení. Postupné deformace kloubů, jsou jedním z hlavních důvodů, proč pacient 

začne strádat v běžném životě. Dříve zcela jednoduché a běžné výkony, jako osobní 

hygiena, stravování  nebo prosté obléknutí, se pro osobu trpící revmatoidní artritidou 

stanou nepřekonatelnou překážkou. Pacient je nucen v některých opustit zaměstnání 

nebo své záliby.  Začne být zcela závislý na rodině a známých, což má velký dopad  

na pacientovu psychickou stránku. Pacienti mohou  mít často pocit bezmoci  

a méněcennosti. Zároveň se mohou cítit jako zátěž a zdroj starostí pro své blízké.  

V některých případech, pokud se pacientovi nedostává žádné  podpory od okolí, může 

revmatoidní artritida způsobit úplnou izolaci od společnosti.  

I přes nepříjemnou  prognózu  revmatoidní artritidy, lze důsledky a průběh onemocnění 

zmírnit dodržováním správné diety a cvičením . Zásadní rolí k navrácení samostatnosti  

a zlepšení kvality pacientova života  je zmírnění bolesti a vhodný výběr kompenzačních 

pomůcek a posléze jejich  správné používáni. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli 

pacient ví, jaké  následky může mít jeho onemocnění, jak jim předejít správným 

stravováním, pohybem a používáním vyhovujících  kompenzačních pomůcek.  
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2 Revmatoidní artritida 

RA je často se vyskytující zánětlivé, chronické onemocnění neznámé etiologie, které 

způsobuj změnu a zničení kloubů. U pacienta vede toto onemocnění k velké 

bolestivosti, snížení hybnosti a fyzických schopností. Revmatoidní artritida patří mezi 

systémové autoimunitní onemocnění, při kterém bývá postiženo více kloubů najednou  

a také se projevuje mimokloubním postižením (Fauci a Langford, 2013). Mimokloubní 

revmatismus zahrnuje více útvarů, pro které je společná bolestivost měkkých tkání 

(Kačinetzová, 2012). Bývají postiženy šlachy, úpony, burzy, šlachové pochvy, kloubní 

synovie mimo kost a vlastní kloubní plochy, které se projevují bolestí a nebyly 

způsobeny úrazem (Skála, Herle a Mann, 2010). K nejčastějším vzniku vede lokální 

přetížení, špatná koordinace pohybů, nesprávné držení a zánět  

(Rovenský et al., 2006).V rámci revmatoidní artritidy se mohou projevit příznaky  

v oblasti ledvin, plic, srdce, očí a mohou být postiženy i další orgánové soustavy  

(Skácelová, Horák a Žurek, 2014). Dlouhou dobu, bylo toto onemocnění považováno 

za zcela nezhoubné a pouze chronické, které sice znepříjemňuje postiženému život,  

ale nikterak neohrožuje postiženého na životě. Epidemiologické ukazatele ale naznačují, 

že zkracuje život o 10 let a prognóza nemocného bývá srovnatelná s prognózou pacientů 

s některými typy lymfomů (Olejárová, 2008). Uvádí se, že onemocnění invalidizuje  

10-20 % postižených (Suchý, 2003). 

 

 

2.1 Epidemiologie 

Toto onemocnění přibližně postihuje 1 % celosvětové populace. Výskyt nijak nesouvisí 

s chladným počasím či jinými faktory a lze se s ním setkat na všech kontinentech  

u všech ras (Olejárová, 2008). V České republice tímto onemocněním trpí okolo 10 000 

lidí, tedy každý 1 člověk ze sta je postižen (Howard et al., 2007). Přesto u žen je 

přítomnost revmatoidní artritidy 2-4x častější než u mužů.  Největší výskyt lze sledovat 

mezi 40-50 lety života (Němec et al., 2016). Vyšší výskyt je zejména u žen  

v menopauzálním období (Pavelková, 2009). 
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2.2 Rizikové faktory a příčiny vzniku revmatoidní artritidy 

Příčiny vzniku onemocnění nejsou ani dnes zcela známá. Ale existují různé faktory, 

které se podílejí na rozvoji revmatoidní artritidy. Mezi tyto faktory můžeme zařadit 

genetické či environmentální faktory, zejména silné kouření cigaret. Dále se na vzniku 

může podílet i dysfunkce imunitního systému (Němec et al., 2016). I dědičnost 

představuje významnou úlohu ve vzniku a rozvoji revmatoidní artritidy. Vliv dědičných 

predispozicích je patrný u sourozenců pacientů s RA, u nich je 2-4x vyšší riziko vzniku 

revmatoidní artritidy v porovnání s nepříbuznými (Pavelková, 2009). 

Z epidemiologických studií vyplývá, že dědičnost RA, se pohybuje okolo 40-60 %, tedy 

variabilita genetického vybavení může vysvětlovat náchylnost určitých jedinců  

ke vzniku onemocnění (Pavelka et al., 2014). Jak již bylo zmíněno dříve, RA se častěji 

vyskytuje u žen. Je možné, že vyšší výskyt je zapříčiněný hormonálními faktory.  

U žen se vyskytuje nižší hladina testosteronu a dehydroepiandrosteronu v porovnání 

s muži. Kromě rozdílné hladiny hormonů, má  i těhotenství vliv na nástup onemocnění. 

Riziko vzniku RA během těhotenství  je nižší, než v období 1 roku po porodu, kdy  

se opět zvyšuje (Pavelková, 2009). 

 

 

2.3 Klinický obraz 

Projevy revmatoidní artritidy se liší s ohledem na stádium onemocnění. V počátcích,  

při aktivaci imunitního systému, se nemoc může projevovat nespecifickými příznaky. 

Mezi hlavní patří zvýšená teplota, artralgie, ztráta hmotnosti nebo nechutenství. Dalším 

typickým projevem je ranní ztuhlost, nejčastěji rukou. Vedle kloubů ruky mohou být 

postiženy klouby  kolenní, ramenní, drobné klouby nohou aj. Otoky bývají bolestivé, 

teplé, hybnost je omezena a kůže nad kloubem zůstává bledá. Toto stádium většinou 

trvá 1-2 roky, než se rozvine do pokročilého stádia s přítomností kloubní eroze a vzniku 

kloubních deformit (Olejárová, 2008). 
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2.4 Diagnostické postupy a vyšetření u revmatoidní artritidy  

Pro diagnostiku revmatoidní artritidy je zásadní typický klinický obraz, laboratorní testy 

a zobrazovací metody např. RTG, MRI a ultrazvuk. V raném stádiu se toto onemocnění 

dá velice těžko diagnostikovat. Ve většině případech se příznaky objevují postupně  

a velmi pomalu. Toto prodromální stádium může trvat i několik měsíců 

a i déle. Jsou ovšem i případy kdy u 10–15 % nemocných může onemocnění vznikat 

akutně (Mann, 2012). Podle závažnosti rozsahu anatomických změn a RTG snímku lze 

onemocnění rozdělit na 4 stádia a podle funkční zdatnosti do 4 tříd. 

K diagnostice RA se v současné době využívají klasifikační kritéria 

An American Collage of Rheumatology a European Legue Against Rheumatism  

pro RA z roku 2010 (Němec et al., 2016). 

 

 

2.4.1 Laboratorní vyšetření  

Důležitým ukazatelem pro revmatoidní artritidu je nález revmatoidního faktoru, který  

se nachází u dvou třetin pacient a také nález anticitrulinových protilátek. Na rozdíl  

od revmatoidního faktoru, který se může nacházet v krvi i při jiných chronických 

zánětlivých chorob, anticitrulinové protilátky se prakticky vyskytují jen u revmatoidní 

artritidy. Anticitrulinové protilátky se v krvi objeví již před propuknutím zánětu  

a ve velmi časné fázi nemoci. Zároveň nález těchto protilátek naznačuje o horším 

průběhu onemocnění. Při onemocnění také dochází  ke zvýšené sedimentaci erytrocytů  

a zvýšené hladině C-reaktivního proteinu. Tyto dva faktory slouží k určení aktivity.  

U pacientů s revmatoidní artritidou se může vyskytovat i anemie (Olejárová, 2012). 

 

 

2.4.2 Rentgenové vyšetření  

RTG vyšetření pomáhá k diagnostice a stanovení rozšíření onemocnění. Změny  

na kloubech lze nejlépe rozeznat z předozadních snímcích ruky  

(Bečvář a Pavelka, 2009). U pacientů, u kterých je revmatoidní artritida v časné nebo 

aktivní fázi,se provádí kontrolní snímky rukou a nohou jednou ročně. Protože změny na 

kloubech se nejvíce objevují v prvních dvou letech průběhu nemoci (Pavelková, 2009).  
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U pacientů, kteří mají revmatoidní artritidu  v remisi nebo ve stabilizované formě, 

postačí kontrolní snímky jednou za 2 roky či déle (Olejárová, 2012). 

 

 

2.4.3 Magnetická rezonance a ultrazvukové vyšetření 

MRI a UZV patří k užitečným vyšetřením u pacientů s časnou formou RA. MRI 

umožňuje sledovat edém kostní tkáně, o kterém se předpokládá, že předchází vzniku 

erozí v časné fázi RA a také je ukazatelem raného zánětu  

(Sudol-Szopinska, Jans a Teh, 2017). Dále díky MRI, může lékař předvídat jak dále 

bude poškození kostí probíhat. Pomocí  MRI a UZV lze odhalit zda-li je léčba je 

úspěšná či nikterak. Je  to patrné na redukci synoviálního objemu (Boutry et al., 2007). 

 

 

2.5 Léčba revmatoidní artritidy  

Hlavním cílem léčby RA je snížit aktivitu onemocnění, prodloužit období remise  

a udržet kvalitu pacientova života. Při správné a včasné léčbě se snižuje riziko vzniku 

strukturálních změn a funkčních postižení kloubů. Tyto změny mají vliv na pacientovy 

fyzické a pracovní schopnosti. Léčba RA by měla být komplexní a zahrnovat více 

způsobů léčby. Zahrnuje režimové opatření, fyzikální terapii a rehabilitace. Pokud  

se u pacienta vyskytují kloubní deformity lze uvažovat i o chirurgické léčbě  

(Němec et al., 2016). 

 

 

2.5.1 Farmakoterapie 

Do farmakologické léčby spadá podávání nesteroidních antiflogistik, glukokortikoidů  

a DMARD (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs). V poslední době probíhá velký 

pokrok v léčbě díky biologické léčbě. V první řadě by se měla zmínit nesteroidní 

antiflogistika (NSA). Tato léčiva nezabraňují nikterak vzniku a rozvoji erozí a deformit. 

Pouze se využívají pro jejich analgetické, antipyretické a protizánětlivé účinky. Jejich 

vliv je čistě symptomatický. Mechanismus účinku spočívá v inhibici enzymu 

cyklooxygenázy, který pak není schopen přeměnit kyselinu arachidonovou  na zánětlivé 
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prostaglandiny. K NSA se řadí různé preparáty, které se mohou dělit podle délky jejich 

chemického složení, délky biologického poločasu a typu vedlejších účinků. Mezi 

nejpoužívanější patří diclofan, ibuprofen, indometacin a mnoho dalších  

(Pavelka et al., 2010). Kvůli jejich toxicitě je potřeba pacienta pečlivě sledovat. Mezi 

jejich vedlejší účinky patří především vznik žaludečních a duodenálních vředů, renální 

toxicita a další. Proto se doporučuje jejich podávání v nejnižší možné dávce a po co 

nejkratší nezbytnou dobu  (Němec et al., 2016). Glukokortikoidy jsou pacientům 

zejména předepisována pro svůj rychlý  a silný protizánětlivý efekt. Na rozdíl od NSA 

léků mají i modifikující proces. Při jejich užívání dochází ke snížení bolesti, včetně 

snížení trvání doby ranní ztuhlosti (Němec et al., 2016). Léčba kortikoidy by  měla být 

jen krátkodobá a v nejnižších dávkách. Dlouhodobé podávání GK má podíl na zvýšený 

výskyt infekcí, nárůst hmotnosti, hyperglykemii či arteriální hypertenzi. 

V průběhu léčby a terapie je nutné pravidelné  laboratorní vyšetření, screening 

osteoporosy a monitorace TK (Pavelková, 2009). Základem úspěšné terapie  

RA je terapie pomocí tkz. chorobu modifikujícími léky revmatoidní artritidy  

(Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs), které by měly být užívány ihned  

po stanovení diagnózy RA (Pavelka a Vencovský, 2010). Jedná se o léky, u kterých 

účinek nastupuje později a jejich užívání bývá dlouhodobě. Jejich užívání vede  

u pacienta k remisi a snížení aktivity onemocnění. Jejich účinek je nejvíc patrný  

na laboratorních  výsledcích a klinické aktivitě.  Při zlepšení výsledků, je možné přejít 

pouze na udržovací dávku. K remisi, ale dochází pouze u 10 % pacientů  

(Pavelková, 2009). První volbou léčby u všech aktivní forem RA by měl být metotrexát, 

pokud není kontraindikován. Jeho účinek by se měl dostavit po 3-6 měsících. Spolu 

s metotrexátem  je doporučeno užívat 10-15 mg kyseliny listové týdně. Ta snižuje 

snižuje hepatální a gastrointestinální toxicitu metotrexátu. Pokud je léčba metotrexátem 

kontraindikováná, lze ho nahradit leflunomidem a sulfasalazinem. K léčbě  

RA se využívají antimalarika, ale ty jsou účinné jen slabě a neovlivňují rentgenovou 

progresi. Využívají se u velmi málo aktivních forem (Pavelka a Vencovský, 2010). 

Mezi jednotlivými léky je hlavní rozdíl v nastoupení požadovaného výsledku, toxicitě  

a nežádoucích účincích (Pavelková, 2009). K DMARD se řadí i soli zlata,  

ale ty se využívají minimálně, kvůli velice pomalému nástupu jejich efektu a výskytu 

nepříjemných následků (Pavelka a Vencovský, 2010). Terapie biologickou léčbou  

je velkým trendem současnosti. Přestože léčba patří mezi nejúčinnější a zabraňuje 
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zhoršení fyzických a pracovních schopností, tak mezi výraznou nevýhodu patří její 

vysoká cena. Léčba je u pacienta zahájena při nedostatečných účincích minimálně 

jednoho DMARD, při vysoké aktivitě onemocnění a nepřítomnosti kontraindikací. 

Jedná se o léky, které jsou vyráběny pomocí biotechnologii a výrazným způsobem 

snižují výskyt deformit a vedou k remisi (Horák, 2012). V České republice se tato léčba 

vyžívá poslední 10 let a mezi přípravky, které jsou k dispozici na českém trhu patří 

přípravky inhibující TNF- alfa  nebo  rituximab (Olejárová, 2010). Oba mají výraznou 

protizánětlivou schopnost. Přesto včasná diagnostika stále hraje zásadní roli při léčbě 

RA a její citlivosti na léčbu (Horák, 2012). 

 

 

2.5.2 Chirurgická léčba 

Pokud konzervativní a farmakologická terapie nepomáhá je  pacientovi vhodné 

nabídnout možnost využití revmatochirurgii. Tato volba, by ale neměla být chápána 

jako poslední šance při selhání konzervativních postupů. Revmatochirugie v dnešní 

době zažívá velký rozvoj. Až okolo 50-75 % pacientů se podrobí revmatochirurgické 

operaci. K nejdůležitějším operacím patří totální endoprotéza kolenního, kyčelního 

kloubu a revmatochirurgické zákroky na ruce. Účelem revmatochirugie je korekce 

deformit či jejich  prevence (Popelka, 2010). Profylaktické operace zpomalují vliv  

RA na pohybový aparát, narozdíl od rekonstrukční, která již řeší poškození různých 

kloubů (Vavřík, Veigl a Popelka, 2007). Doporučení k operaci zpravidla dává 

revmatolog  ve spolupráci s ortopédem. Pro dobré pooperační výsledky je nutná správná 

a včasná indikace, dobrý zdravotní stav pacienta a následná rehabilitace. Jelikož  

RA je polyartikulární postižení, je nutno brát v potaz  i stav ostatních kloubů, tak aby 

jejich funkční omezení nikterak neomezovalo pooperační rehabilitační léčbu. Zásadní  

je tedy předoperační vyšetření, příprava a pooperační rehabilitační péče. Předoperační 

rehabilitační péče je zaměřena na nácvik uvolňování svalů a na nácvik chůze o berlích. 

V tomto období se pacient dostane do péče odborníkům z center zabývajících se kloubní 

chirurgii. Přesto je konečný výsledek rehabilitační péče závislý na samotném 

pacientovi, protože jeho aktivní přístup k rehabilitačnímu cvičení je zásadní. Přiměřená 

váha nemocného zvyšuje naději o dlouhodobé dobré výsledky, zvlášť pokud se jedná  

o operace na velkých kloubech. Zároveň v pooperačním období, by se měl pacient 
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vyhnout dlouhodobému stání. To zejména platí pro pacienty, kteří se po operaci snaží 

vrátit do zaměstnaní a ženy v domácnosti (Trnavský, 1993). 

 

 

2.6 Rehabilitace a lázeňství  

Přestože nejefektivnější léčba RA převáženě spočívá v podávaní léků, které brzdí 

probíhající zánět, významnou pomůckou je balneoterapie v  kombinaci s rehabilitačními 

postupy. Ta často přichází na řadu až po zklidnění zánětu. Díky ní dochází u pacienta  

k zachování pohyblivosti a funkce i prevenci tvoření deformit, za používání 

nejrůznějších postupů. U pacienta s vysokou aktivitou onemocnění se provádí pouze 

pasivní a izometrické cvičení. Po odeznění zánětu je možnost přistoupit ke cvičení, 

které se zaměřuje na obnovení rozsahu hybnosti v postižených kloubech, zlepšení 

svalové síly a jemné i celkové motoriky a celkové zlepšení kardiovaskulární kondice. 

Pacientovi, u kterého je onemocnění v remisi, se doporučuje pravidelné a soustavné 

cvičení. Zvlášť u pacienta, který trpí již rozvinutou formou choroby a funkčním 

postižením je důležité věnovat pozornost tréninku sebeobsluhy a zvládání některých 

problémových činností vlastníma silami. Pohybová léčba spočívá tedy hlavně v aktivitě 

samotného pacienta. Léčba by neměla pacienta moc unavit, proto by měla být zvolena 

podle celkového stavu pacienta a aktivitě onemocnění. Rehabilitace nesmí vést  

ke zesílení bolesti kloubů a bolestivá reakce po cvičení by neměla trvat déle než hodinu 

(Olejárová, 2011). Vysoká intenzita cviků je cílená hlavně na malé klouby rukou  

a nohou, ale opatrnost by měla být kladena u dlouhodobé rehabilitace váhonosných 

kloubů, protože vysoká intenzita cvičení může zrychlit jejich poškození  

(Rovenský et al., 2014). 

Lázeňská péče je nejvhodnější pro pacienty, kteří se nachází ve stádiu nízké či střední 

klinické a laboratorní aktivity. Některé typy procedur, zvláště  hypertermické 

procedury, ale mohou opět zaktivovat zánět. Ten se může znova projevit až po ukončení 

pobytu, který většinou trvá měsíc nebo měsíc a půl dle rozhodnutí lékaře.  

Do fyzikálních terapii, které jsou vhodné pro pacienta s RA se řadí kryoterapie, 

parafínové zábaly, bahenní a rašelinové zábaly, vířivé koupele na horní a dolní 

končetiny a  jodové, radonové, bylinné koupele. Účelem fyzikální terapie je mírnění 

bolesti , snížení zánětu, redukuje spasmů svalů a navozuje relaxaci. Aby byl léčebný 



22 

 

výsledek dané terapie účinný, je nutné zvolit správnou metodu procedury,  

dle aktuálního stavu onemocnění pacienta. Pokud má pacient kloub zánětlivý,  

volí se chladivé  a tišivé zábaly. S postupně odeznívajícím zánětem je možné začlenit 

teplené a dráždivější procedury (Trnavský, 1993). 
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3 Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s revmatoidní artritidou 

I přes veškeré medicínské pokroky, revmatoidní artritida je stále závažným 

onemocněním, které se nedá vyléčit. Kromě ovlivňování pohybových funkcí u pacienta, 

má vliv  i na pacientovy emoce, psychiku, rodinné vazby a jeho pracovní výkonnost. 

Proto péče o pacienta by měla být komplexní a brát v potaz všechny aspekty této 

nemoc. Neměla by být pouze farmakologická, ale měly by zahrnovat  

i nefarmakologické terapie a postupy. Pacient by měl být edukován o životosprávě, 

pohybovém režimu, tišení bolesti a možnostech kompenzačních pomůcek. 

Revmatologická sestra by měla být schopná poskytnout pacientovi základní informace  

o jeho onemocnění a možných dopadech, měla by být schopná poučit pacienta o užívání 

léků a jejich případných nežádoucích účincích. Pacient by si měl osvojit schopnosti, 

díky kterým bude moci vyhodnotit svůj zdravotní stav a bude schopen zvládnout 

některé jednoduché nefarmakologické postupy a díky nim sníží své potíže jako  

je bolest, ranní ztuhlost, únava nebo poruchy spánku. Důležitou roli také hraje správná 

životospráva. Pacient by měl dodržovat pravidelný rytmus spánku,měl by zamezit práci 

v časných ranních hodinách, střídat aktivitu a odpočinek, udržovat optimální tělesnou 

váhu. Strava by měla být s dostatkem bílkovin, vápníku  a vitamínu  D. Častým 

problémem u pacienta s RA je nespavost nebo poruchy spánku, které jsou zapříčiněny 

bolestí, která toto onemocnění provází. Největší výskyt mívají bolesti kloubů právě  

v noci a s největší intenzitou se objevují v ranních hodinách. Proto je doporučováno, 

aby si na noc pacient navléknul na ruce jemné bavlněné rukavice, aby klouby byly 

udržovány v teple během noci a předešel i ranní ztuhlosti. Té jde předejít i prohřátím  

v teplé vodě po probuzení (Haluzíková a Římovská, 2010). 

Pacient by měl i přizpůsobit pohybový režim. Měl by vyloučit větší fyzickou námahu  

a nepřetěžovat klouby. Zvlášť v akutní fázi onemocnění je nutný, aby pacient dodržoval 

klidový režim na lůžku po dobu několika dní až týdnů. Pacient s nízkou aktivitou 

onemocnění může provozovat lehčí fyzickou aktivitu, jako je plavání, cyklistika  

a kondiční cvičení. Sestra by měla pacienta poučit o prevenci předcházení pádu, mezi 

která patří úprava kluzkých povrchů,  je nutné věnovat zvýšenou pozornost uvolněným 

prahům, neupevněným kobercům apod. (Olejárová, 2011). 
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3.1 Specifika ošetřovatelské péče v oblasti stravování  

Kromě farmakoterapie nebo rehabilitace ovlivňuje RA i pacientovo stravovaní.  

U starších pacientů, kteří žijí sami, se může vyskytovat podvýživa. Pacient si kvůli 

potížím s rukama a bolesti není schopen připravit stravu a začne strádat.  

Což má za následek například  sníženou odolnost vůči infekcím a ochabnutí svalstva. 

Jak obezita tak nízká tělesná hmotnost může zkomplikovat průběh onemocnění 

(Howard et al., 2007). 

 

 

3.1.1 Redukční dieta 

Pokud pacient trpí nejen RA, ale zároveň se u něj vyskytuje obezita, tak bude pociťovat 

větší problémy než pacient s normální váhou. Obezita se pojí s nízkou zánětlivou 

aktivitou a představuje rizikový faktor závažných kardiovaskulárních  

a metabolických onemocnění. U revmatoidní artritidy je výskyt kardiovaskulárních 

onemocnění dvakrát vyšší než v běžné populaci (Šenolt et al., 2012). Zároveň bolest  

a poškození kloubů se bude zhoršovat s každým kilogramem navíc. Základem je snížit 

příjem kalorii a zvýšit příjem kvalitních živin.  Strava by měla obsahovat správné 

složení bílkovin, sacharidů, minerálů, tuků a vitamínů (Howard et al., 2007). 

Největší podíl by měly zastupovat složené sacharidy, které jsou největším zdrojem 

energie. Měly by tvořit 50 % z denního příjmu (Kroužková Zdeňková, 2009). Mělo by 

se jednat  o sacharidy obsahující vysoký podíl vlákniny, která zaručí dlouhodobý pocit 

sytosti a správnou funkci střev. Větší podíl vlákniny se nachází u celozrnných výrobků, 

než u výrobků z bílé mouky. Dále by se měl snížit příjem jednoduchých cukrů, tedy 

vyhnout se slazeným limonádám, sladkostem a alkoholu. Druhou největší skupinou 

 by mělo být ovoce a zelenina. Díky ní se zvýší příjem vitamínů, minerálů a vlákniny. 

Třetí skupinu zastupují bílkoviny, které jsou důležité pro udržení správného fungování 

všech tkání v těle. Jejich příjem by se měl pohybovat okolo 25 %  

(Kroužková Zdeňková, 2009). Nejlepším zdrojem bílkovin je maso, luštěniny, vajíčka  

a ořechy. Nejmenší skupinu by měly  tvořit tuky. Celkový příjem tuků se doporučuje 

snížit na 25–30 % celkového denního příjmu Nachází se v nich vysoký podíl kalorii  

a neposkytují tělu tolik stavebních látek jako ostatní skupiny. Přesto je organismus 
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potřebuju ke vstřebávání některých vitamínů. Vyskytují se dva typy, nasycené  

a nenasycené tuky. Pacient by měl dát přednost nenasyceným tukům, které se vyskytují 

v rostlinných olejích (Howard et al., 2007). Důležitým faktorem kromě složení stravy je 

i velikost porcí a četnost. Jídelníček by se měl skládat z 5-6 porcí během dne,  

s přestávkami okolo 3-4 hodin. A samozřejmě pohyb je klíčem k redukci váhy 

(Kroužková Zdeňková, 2009). 

 

 

3.1.2 Podpůrné diety a strava snižující aktivitu choroby  

Čerstvá a pestrá strava je důležitá pro celkové zdraví. Pacienti s RA by se měly 

obzvláště zaměřit na složení svého jídelníčku. Konzumace omega-3 mastné kyseliny 

potlačuje jak zánět, tak i snižuje bolest. Mezi potraviny, které obsahují tyto kyseliny 

patří tučné ryby jako losos, makrela nebo pstruh. Kromě ryb se omega-3 mastné 

kyseliny také nalézají ve lněných semínkách nebo vlašském ořechu. Dále by pacientova 

dieta  měla být bohatá na ovoce a zeleninu s vysokým podílem antioxidantů, které 

přispívají k zmírnění poškození tkání. K těm řadíme například borůvky, brusinky, 

švestky, špenát a karotku. Dalším bohatým zdrojem antioxidantů je zelený čaj.  

Ten obsahuje katechininy, které blokují enzymy ničící chrupavku. Obzvláště ženy měly 

konzumovat mléčné výrobky bohaté na vápník, který zajišťuje zdravé kosti. Vhodná 

jsou kefírová mléka či jiné zakysané výrobky. Významný prvek ve stravě pacientů  

s RA je kyselina listová. Obzvláště u pacientů, kteří jsou léčeni metotrexátem  

a sulfasalazinem. Zmírňuje vedlejší účinky těchto léků. Pacient tuto látku může získat 

ze zelené listové zeleniny, kvasnic či jater.  Kyselina listová je ve formě tablet 

předepisována lékařem  pravidelně. Poslední důležitým faktorem pro pacienta s RA  

je vitamín E a selen. Vitamín E je přítomen např. v obilných klíčkách či rostlinných 

olejích. V para ořechách se pak vyskytuje selen (Howard et al., 2007). 

 

 

3.2 Specifika ošetřovatelské péče v oblasti pohybu  

Pohyb hraje důležitou roli  v životě pacienta s RA. Při pravidelné tělesné aktivitě  

se zlepšuje funkce svalů a kloub. Naopak nečinnost vede k ochabnutí svalů a oslabení 

chrupavčité vrstvy, což vede ke zrychlení pacientovy únavy a ztuhnutí kloubů.  
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Díky pohybu a správnému cvičení lze u pacienta docílit navrácení či udržení 

pohyblivosti v kloubech. Zároveň cvičením se u pacienta snižuje bolest a únava. Únava 

sužuje 40-80 % pacientů a je většinou spojená také se špatným psychickým stavem   

(Hegarty et al., 2015). Přesto studie ukazují, že 40 % pacientů je neaktivních. Zásadní 

 je ovšem výběr cvičení, který se odvíjí podle momentální aktivity onemocnění. Pacient  

by se měl poradit se svým revmatologem či fyzioterapeutem o výběru vhodného sportu 

(Olejárová, 2012). 

 

 

3.2.1 Aerobní cvičení  

Aerobní cvičení, je takové cvičení, které vede k 60% nárůstu maximální tepové 

frekvence po dobu  20 minut. Toto cvičení zlepšuje funkce srdce a plic, ale zároveň 

pomáhá od bolesti kloubů. K aerobnímu cvičení  lze řadit sporty typu plavání, jízda  

na kole nebo chůze. Aby cviční mělo ten správný efekt, měl by pacient cvičit  

150 minut aerobního cvičení týdně, nejlépe cviky střední intensity. Díky těmto cvikům 

dochází u pacientů ke snížení váhy, zlepšení spánku, nálady a celkovému zdravotnímu 

stavu. Všeobecně pro pacienty s RA je vhodné cvičení, při kterém není kloub vystaven 

prudkým a velkým nárazům. Proto se k nejvhodnějším aktivitám pro pacienta  

s RA mohou zařadit aktivity typu plavání či cyklistika (Cooney et al., 2011). 

 

 

3.2.2 Silová cvičení   

Silové cvičení slouží ke zvýšení svalové síly, mohou zlepšit stabilitu kloubů a snížit 

bolest. Na rozdíl od aerobního cvičení, toto cvičení zahrnuje zvedání váhy. Cviky 

 lze provádět pomocí závaží, strojů a cvičebních pásů. Toto cvičení by měl pacient 

provádět nejméně dvakrát týdně. Mezi cvičením by, ale měla být alespoň 48 hodin 

přestávka.  Pacient by se měl pokusit neprovádět pohyby trhavě, ale snažit se o plynulé 

pohyby. Hmotnost, kterou pacient zvedá, by měla být tak těžká, aby ji byl schopen  

osmkrát až desetkrát zvednout v jedné sérii bez pocitu bolesti a únavy. Pokud pacient 

nepociťuje bolest, je možnost hmotnost navýšit. Je velmi důležité zvolit  techniku  

a nezadržovat dech při zvedání zátěží. Po každém posilování by se měl pacient 

protáhnout (Grecht-Silver a Duncombe, 2016).  
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3.2.3 Protahovací cvičení 

Protahovací cvičení jsou cviky, které mají za úkol zlepšit pohyblivost, ohebnost  

a předcházet zranění. Správný rozsah pohybu ve všech kloubech přispívá k udržení 

funkce pohybového aparátu, rovnováhy a pohyblivosti. Díky protahovacím cvičení  

lze výrazně snížit ztuhlost kloubů. Pacientovi se i zvyšuje rozsah pohybu v kloubu  

a možnost navrácení  k aktivitám, které dříve již nezvládl,  roste. Pacient by se neměl 

nikdy protahovat, pokud není zahřátý a neměl by během protahování zadržovat dech. 

Aerobní cvičení by mělo  předcházet protahovacímu cvičení. Protahování by mělo být 

pomalé a posléze by měl pacient vydržet přibližně 10 a 30 sekund v dané pozici. Pokud 

pacient ucítí bolest měl by vykonávaný pohyb přerušit  

(Grecht-Silver a Duncombe, 2016). 

 

 

3.2.4 Specifická doporučení v oblasti cvičení pro pacienta s revmatoidní 

artritidou 

Pokud u pacienta opět doje k akutnímu vzplanutí RA měl by snížit intenzitu a čas 

cvičení. Zároveň by se měl vyvarovat cvikům, při kterých je kladen tlak na postižené 

klouby. Dále by se pacient měl vyhýbat extrémním pohybům krku a nevytvářet tlak  

na krk. S těmito pohyby se pacient může setkat při cvičení jogy. Pokud pacient je opět 

v neakutní fázi RA měl by se opět naplno věnovat cvičení. Každý den by měl pacient 

procvičovat ruce a zápěstí, zvlášť vhodné je to po mytí nádobí či sprchování, dokud jsou 

klouby prohřáté a více ohebné. Ranní ztuhlost často se vyskytuje u pacientů s RA, 

se dá předcházet či snížit pomocí protahovacích cviků a teplou sprchou před spánkem. 

Pokud pacient užívá perorální steroidy, měl by se vyhnout nárazovým činnostem. 

Pacient by měl začít pomalu a postupně zvyšovat aktivitu. Sporty jako běh, fotbal  

či basketbal se nedoporučují. Naopak chůze je vhodná. Ale pacient by měl provádět 

chůzi na rovině, zvlášť při problémech s kyčlemi, koleny nebo kotníky. Důležitá 

je a správná obuv při sportu, která poskytuje odpružení, aby se snížil dopad na klouby. 

Navzdory všemu by, ale měl pacient respektovat bolest a řídit se jí v závislosti  

na cvičení (Morey, 2017). 
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3.3 Specifika ošetřovatelské péče v oblasti tišení bolesti 

Bolest kloubů patří k dalším hlavním příznakům  RA. Typickým znakem bolestí kloubů 

zánětlivého typu je jejich klidový charakter, kdy největší bolestivost bývá v brzkých 

ranních hodinách a typická bývá ztuhlost, která  u neléčených pacientů může trvat déle 

než hodinu. Bývá popisována jako tupá. Tyto bolesti u pacienta ovlivňují funkci 

končetin a i jeho celkovou hybnost. V průběhu bolestivých období se u pacienta může 

objevit nechutenství, únava  a subfebrilie. Ke zmírnění bolesti vede cvičení, aplikace 

obkladů, hydroterapie, spaní na tvrdé matraci. Dále se používá i kryoterapie,  

což znamená terapie chladem. Ta vede k ztlumení bolesti a zmírnění otoků. Může být  

ve formě studeného zábalu či sáčku s ledem. Aplikace chladu by se měla ukončit, pokud 

je pacientova pokožka necitlivá. U pacientů s RA je přínosná také terapie, při které 

dochází ke střídání aplikace tepla a chladu. Při této proceduře se pacientovi obvykle 

ponoří nohy a ruce na 10 minut do teplé vody. Následně se střídají 4 cykly, kdy se střídá 

ponořování do studené a teplé vody (Anon, 2006). 

Z farmakologického hlediska se k tlumení bolesti používají NSA a neopioidní 

analgetika. Typicky bývá bolest  a ztuhlost v ranních hodinách. A je jí právě možné 

zmírnit užíváním NSA či glukokortikoidů ihned po probuzení nebo pozdě navečer, 

spolu s malým množstvím jídla (Olejárová, 2011). NSA je možné aplikovat i lokálně  

a to ve formě gelu, náplasti či masti. Pokud  NSA, nepomáhají, lze použít léky jako 

kortikosteroidy celkově a intraartikulárně nebo DMARD (Anon, 2006).  

 

 

3.4 Specifika ošetřovatelské péče v oblasti psychické a sociální 

Pokud pacient trpí RA, tak bojuje se závažným, chronickým onemocněním, které  

ho bude provázet až do jeho smrti. Typickým znakem pro toto onemocnění je střídání 

období, při kterých dochází k akutním vzplanutím a období, kdy se nemoc nachází  

v klidové fázi. Pacient se po zbytek života musí potýkat s bolestí, únavou a postupnou 

ztrátou funkčních schopností (Haluzíková a Římovská, 2010). Z důvodů ztráty 

pohyblivosti se mnohdy musí vzdát svých koníčků a  v horších případech musí potýkat 

i se ztrátou zaměstnání, který není schopný vykonávat  

(Kaas, Tóthová a Martinek, 2014). Všechny tyto aspekty mají vliv na pacientovu 
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psychiku, která opět významným způsobem ovlivňuje pacientovo vnímání a hodnocení 

bolesti. Kromě fyzických potížích, pacient se setkává s problémy psychickými  

a sociálními. Až okolo 40 % pacientů se potýká s depresí (Olejárová, 2011). Důležité je 

zdůraznit, že  deprese je nemoc a nejedná se jen o smutek a lítostivou náladu. Jde  

o intenzivní duševní stav, který se projevuje jak psychicky tak i tělesně. Má vliv na 

léčbu somatických onemocnění a úmrtnost. S nadsázkou lze tvrdit, že pokud se pacient 

nevyléčí z deprese, nezlepší se z dlouhodobého hlediska ani  jeho tělesný stav  

(Janů a Racková, 2007). Deprese může vést i k postupnému odcizování pacienta  

z normálního života. Pacient kvůli omezením ztrácí sebevědomí či chuť do života. 

Mohou se objevit pesimistické myšlenky a někteří pacienti odmítají dodržovat jakákoliv 

režimová opatření. Postupem času může mít nemoc i negativní dopad na vazby mezi 

rodinou či přáteli (Haluzíková a Římovská, 2010). Zvlášť u žen může docházet  

k negativnímu vnímání vlastního těla, které často bývá pozměněno v důsledku 

onemocnění nebo farmakoterapie (Olejárová, 2011). Přesto psychické problémy 

pacientů bývají často přehlíženy a není jim věnována náležitá pozornost. Osobnost, 

rodinná podpora i úroveň vzdělání má vliv  na pacientovu schopnost vyrovnat se svým 

onemocněním. Další oporu pacient může najít   u různých organizací sdružující lidi se 

stejným postižením. Tyto organizace mu mohou poskytnout další užitečné informace  

o nemoci nebo jak eventuálně získat sociální nebo finanční podporu. Pacienti se 

scházejí na různých rekondičních, kulturních i sportovních akcích. Na pacientovu 

psychiku mají tyto setkání pozitivní dopad. Dochází mezi nimi k vzájemné výměně 

zkušeností, postřehů a porozumění, které pacientovi pomáhá k lepšímu vyrovnání se 

svým zdravotním stavem. Příkladem v ČR je například Revmaliga  

(Haluzíková a Římovská, 2010). 
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4 Kompenzační mechanismy při potřebách pacienta s revmatoidní 

artritidou 

Nemoc pacienta indisponuje v různých oblastech života  ať už se jedná o domácí práce, 

zaměstnání nebo o zcela bazální výkony v sebeobslužnosti. Pacient ztrácí schopnost  

být soběstačný. V tuto chvílí je zapotřebí spolupráce pacienta s ergoterapeutem  

a fyzioterapeutem, který ho naučí vhodné kompenzační techniky a vysvětlí, které 

kompenzační pomůcky jsou zrovna pro jeho potřeby vhodné (Olejárová, 2011). 

Ergoterapeut má za úkol zlepšit pacientovi schopnosti ve vykonávání činností, které 

byly kvůli nemoci značně omezeny a pomoci mu navrátit část soběstačnosti. Pomáhá 

mu se lépe přizpůsobit své nemoci a předcházet úplné ztrátě funkcí. Aby byla  

pro pacienta zvolená správná terapie, musí se klást důraz na včasné a přesné vyšetření, 

které ukáže na pacientovy nedostatky a limity v problémových oblastech. Stejně jako  

u rehabilitace, tak i u ergoterapie hraje roli pacientův aktivní přístup a postoj vůči 

terapii. U revmatologických pacientů je kladen důraz zejména na techniky zaměřené  

na ochranu kloubů, ovlivnění únavy a zmírnění bolesti (Šmucrová, 2016). 

 

 

4.1 Pohybově kompenzační pomůcky  

K udržení dobrého zdravotního stavu je potřeba, aby se pacient nepřestal i přes svůj 

handicap pohybovat. Volba správných pomůcek mu toto  umožní. V chůzi mu může 

pomoci hůl se speciální rukojetí.  Díky ní pacient snižuje zatěžování kloubů ruky  

a horní končetiny. Další z možností je čtyřkolkové chodítko nebo berle. Pokud  

u pacienta nemoc dospěla do takového stádia, že se již nemůže pohybovat  

ani za pomoci chodítka či hole, je nutné zvolit invalidní vozík. Pacientovi aspoň zůstane 

určitá část svobody a možnosti zapojení se do společenského života (Šmucrová, 2016).  

 

 

4.2 Kompenzační pomůcky při stravování 

Již v počátečních fázi si mnozí pacienti s RA si mohou všimnout, jak u nich dochází  

k postupnému zhoršování pohybových funkcí a hybnosti v rukách. Hybnost zápěstí  

je značně omezená, pacient ztrácí 20 stupňů z extenze, 30 stupňů z flexe a okolo  
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40 % ze síly v rukách. Toto zhoršení se projevuje neschopností udržet předmět v ruce, 

slabší stisk či úchop, snížená obratnost (Dziedzic a Hammond, 2010) . Takto omezený 

pacient může mít problém s takovou běžnou činností jako je konzumace potravy.  

 Z důvodu, že není schopný jídlo si připravit nebo udržet v ruce příbor. V současné době 

se na trhu vyskytuje několik pomůcek, které mu odlehčí v této oblasti. Některé z těchto 

pomůcek, které pacientovi ulehčí život jsou dostupné v běžných obchodech. Aby si 

pacient vyvaroval bolesti při otvírání konzerv, může použít elektrický otvírač konzerv.  

Při přípravě stravy pacient může použít škrabky se širokou rukojetí  a ergonomické nože  

s rovnou rukojetí. Je důležité co nejmíň ohýbat zápěstí. Vhodnou pomůckou  

pro pacienta jsou příbory se širokou rukojetí a talíře s vyvýšenými okraji. Hrneček  

s ouškem by měl pacient vyměnit za ergonomický pohárek (Howard et al., 2007). 

 

 

4.3 Kompenzační pomůcky k navrácení  soběstačnosti 

Bolest a ztuhlost kloubů má za příčinu, že jednoduché každodenní činnosti  

se pro pacienta mohou stát nepřekonatelnou překážkou. Při osobní hygieně by pacient 

měl začít používat techniky, při kterých nedochází k zatěžování zápěstí. Při čištění zubů 

by měl pacient používat elektrický kartáček místo obyčejného. K česání by měl pacient 

používat hřeben se silnou rukojetí. Mytí a utírání bývá pro pacienta také problém. Často 

se stává, že na místa nedosáhne. V  tomto případě bývá ideální pomůcka, houba  

na dlouhém držáku. Je vhodné aby si  pacient pořídil pevné držadlo do sprchy či vany  

a nebo umístit židli do sprchy. Pokud má pacient problém vstát ze záchodové mísy,  

je doporučeno aby byla vyvýšena, což pacientovi zjednoduší vstávání  

(Informed Health Online, 2013). 

Ranní ztuhlost může pacientovi zkomplikovat vstávání z postele. V takové situaci 

pacientovi usnadní práci, pokud i postel bude lehce vyvýšená nebo umístění držáku 

vedle postele. Dalším krokem je oblekání, což také bývá pro pacienta nesnadný úkol. 

Ztuhlé a bolavé klouby pacientovi znemožňují se pro věci ohnout nebo zvednout ruce 

nad hlavu. Tím pádem pacient není schopen si obout boty, natáhnout ponožky  

či obleknout si vrchní část oděvu. Nejdříve by měla přijít na řadu zvolení správného 

oblečení a obuvi, aby manipulace s nimi byla co nejlehčí. V případě obuvi by se pacient 

měl snažit vybrat pohodlné a hlavně snadno obouvatelné. Nejlepší variantou je obuv  
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na suchý zip. Pokud u košile či halenky činí problém knoflíky, je možné je taktéž 

nahradit suchým zipem. Ale pacient si může vybrat i ze spousty existujících pomůcek, 

díky kterým problém vyřeší. U navlékání ponožek lze zvolit navlékač ponožek  

a punčoch. Při oblékání kalhot pacient může použít švédský podavač 

(Hrubá a Siverová, 2012). Pokud pacient chce stále nosit vršky s knoflíky, může mu 

zapínání usnadnit háček na knoflíky. Háček zachytí knoflík a provleče ho dírkou, 

tak jak to dřív byly schopné udělat pacientovy prsty (Haluzíková a Římovská, 2010). 

Při provádění domácích prací může pacient čelit různým překážkám. Aby dokázal 

zvednout či uchopit ze země předmět, musí překonat již tolikrát zmíněnou bolest. 

Pomoci ve vykonávání těchto úkonů mu může prodlužovací podavač. Díky němu  

je pacient opět schopný zdvihnout předměty ze země. Při zametání je vhodnou 

alternativou smeták a lopatka s dlouhou násadou. Nemocný se může potýkat  

i s otvíráním dveří. Není schopný uchopit kliku, či do poškozených prstů sevřít klič 

a otočit jím v zámku. Manipulaci s  klíčem mu ulehčí nástavec, do kterého se klíč 

připevní. Stejný princip funguje i u kliku u dveří. Zásadní pro pacienta s RA je,  

aby předmět se kterým pracuje, měl co největší úchopovou plochu  a nezatěžoval jeho 

klouby. Pro pacienta může začít být těžké psaní na papír. Udržení pera bývá dost složité 

z důvodu bolesti zápěstí a prstů. Je tedy vhodné zvolit nástavce na pero, které usnadní 

jeho držení nebo si přímo pořídit ergonomické pero. Při stříhání pacientovi zjednoduší 

činnost nůžky, ve kterých je zabudována pružina pro snazší rozevírání  

(Howard et al., 2007). 
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5 Praktická část 

 

 

5.1 Cíle práce 

1. Ověřit informace pacientů o revmatoidní artritidě. 

2. Ověřit dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou. 

3. Ověřit využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou 

 

 

5.2 Výzkumné otázky 

1. Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě? 

2. Jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? 

3. Jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? 

 

 

5.3 Metodika výzkumu 

Pro výzkumnou část bakalářské práce, byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, 

která probíhala formou polostrukturovaného rozhovoru. Výzkum byl prováděn  

v Rheumacentru E.A.C. Terezín. Výzkum probíhal od října 2017 do února 2018. 

K výzkumným otázkám byly vytvořeny otázky,  ke kterým byly následně dotvořeny 

jednotlivé podotázky. Otázky pro rozhovor byly zhotoveny a upraveny na základě 

předvýzkumu. Předvýzkum byl prováděn formou polostrukturovaného rozhovoru 

u dvou pacientů. Rozhovor byl nahráván pomocí mobilního telefonátu Samsung. 

Otázky byly srozumitelné, tudíž vhodné pro další výzkumné šetření. Respondenti 

do nahrávky neuváděli žádné konkrétní údaje, tím byla zajištěna jejich anonymita. 

Rozhovor obsahuje celkem 27 otázek, které se týkají projevů onemocnění, diagnostiky, 

léčby a informací pacientů o revmatoidní artritidě, dodržování režimových opatření  

v oblasti diety, pohybového systému, tišení bolesti a dále využití kompenzačních 

pomůckách u pacientů s revmatoidní artritidou. Bylo vybráno 10 respondentů. 

Kritériem pro výběr respondentů byla délka jejich onemocnění, tedy 2 až 8 let. 
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Analýza rozhovorů 

Data byly zpracovány pomocí techniky tužka-papír (příloha - L). Výsledky byly 

zpracovány pomocí  grafických schémat a tabulek v programu Microsoft Office 2007 

Excel. 

 

Charakteristika výzkumného souboru 

Tab. 1 Charakteristika výzkumného souboru 

Respondent  Pohlaví Doba trvání nemoci 

R1 Žena 4 roky 

R2 Žena 6 let 

R3 Žena 7 let 

R4 Žena 5 let 

R5 Žena 8 let 

R6 Žena 6 let 

R7 Žena 8 let 

R8 Žena 5 let 

R9 Žena 7 let 

R10 Žena 7 let 

 

 

5.4 Kategorizace a analýza výsledků 

Rozhovory s 10 respondenty byly rozděleny do následujících kategorii a podkategorií  

a znázorněny pomocí grafických schémat. Pro jednotlivé kategorie jsou použity pouze 

úryvky z rozhovorů. Přepis celých rozhovoru respondentů lze nalézt  

v přílohách.  



35 

 

5.4.1 Seznam kategorií a podkategorií: 

Kategorie I - Revmatoidní artritida 

Podkategorie I a Projevy RA 

Podkategorie I b Diagnostické metody 

Podkategorie I c Léčba RA 

Podkategorie I d Léčitelnost onemocnění  

Podkategorie I e Vliv RA na délku života 

Kategorie II - Režimová opatření 

Podkategorie II a Dietní režim 

Podkategorie II b Lázeňství 

Podkategorie II c Rehabilitace 

Podkategorie II d Pohybová aktivita 

Podkategorie II e Prostředky užívané k tišení bolesti 

Kategorie III - Kompenzační pomůcky 

Podkategorie III a Kompenzační pomůcky při stravování 

Podkategorie III b Kategorie kompenzační pomůcky při hygieně 

Podkategorie III c Kategorie kompenzační pomůcky při pohybu 

Podkategorie III d Kompenzační pomůcky při samoobsluze 
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5.5 Kategorie I Informace pacientů o RA  

 

 

5.5.1 Podkategorie I a Projevy onemocnění 

 

 Obr. 1 Projevy onemocnění 

Schéma 1 znázorňuje odpovědi respondentů jaké jsou projevy revmatoidní 

artritidy.Všichni respondenti se shodli v odpovědi, že projevem revmatoidní artritidy  

je bolest více kloubů v těle. Pouze sedm responedntů uvedlo jako projev revmatoidní 

artritidy otok kloubů. Na přítomné ztuhlosti se shodli tři respondenti. Dva respondeti 

uvedli také únavu jako projev revmatoidní artridy. Pouze u dvou respondetů se objevila 

odpověď změna směru osy prstů. Respondent 7 odpověděl: ,,Klouby na prstech mě 

hrozně bolely a otékaly. Představte si, kloub na levém zápěstí mi natekl jako meloun.  

S lokty jsem měla taky problém. Pak se začly  ozývat i kolena. Ale tak sama se podívejte. 

Vidíte jak mi prsty nejdou uplně rovně. To je taky z toho.´´ I respondent 3 zmínil: 

• Otoky a bolest všech kloubů, střídání  lokalit,  
klouby ruky permanetně

R1

• Bolest koleních kloubů a kotníků, prvotní 
projevy v zápěstí

R2

• Otoky a bolest malých kloubů na ruce, ranní 
ztuhlost, ulnární deviace prstů

R3

• Otoky a bolest kloubů ruky, kolenních kloubů, 
kyčel, ranní ztuhlost

R4

• Otoky a bolest všech kloubů R5

• Otoky a bolest všech kloub, střídání lokalitR6

• Otoky a bolest malých kloubů na ruce, loketní 
kloub, kolení kloub, ulnární deviace

R7

• Otoky a bolest koleních kloubů, kotníků, únavaR8

• Bolestivé klouby zápěstí, otoky prstů, ztuhlost, 
únava

R9

• Bolest rukou, zápěstí a prsty, ramení kloub, 
střídání lokalit

R10
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,,Bolavý klouby rukou, hlavně prsty. Ráno většinou zatuhlý. Postupně jeden prst začne 

bolet, pak všechny. Také se mi začly křivit, vidíte?´´ 

 

 

5.5.2 Podkategorie I b Diagnostické metody 

 

Obr. 2 Diagnostické metody 

Schéma 2 zobrazuje odpovědi, jakým způsobem bylo onemocnění diagnostikováno  

u pacientů. Osm respondentů se shodlo, že při potížích nejdříve navštívili svého 

praktického lékaře, který je posléze poslal za revmatologem. Pouze respondent  

3 a respondent 5 kvůli potížím rovnou navštívili revmatologickou ambulanci. Posléze se 

všichni respondenti shodli, že jim byl proveden odběr krve a ultrazvukové vyšetření.  

Na provedení rentgenového vyšetření se shodli pouze čtyři respondenti. A pouze 

respondent 5 uvedl, že mu byla provedena i magnetická rezonance a popsal celý průběh 

takto: ,,Když mi to začalo, byla jsem zoufalá, všechny klouby mě začaly bolet najednou  

a bylo mi prostě šíleně. Mojí sestru napadlo, ať si zajdu rovnou na revmatologii, když  

se nemůžu hýbat. Pak už to šlo za sebou, nejdřív mi udělali odběry a sono. Pak rentgen  

a i na  magnetu jsem byla.´´ 
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5.5.3 Podkategorie I c Léčba RA 

 

Obr.3 Léčba RA 

Schéma 3 zobrazuje odpovědi respondentů jaké léky užívají k léčbě onemocnění 

a jakým dalším způsobem léčí toto onemocnění. Všichni respondenti se shodli  

v užívání léku, které jsou indikovány při léčbě revmatoidní artritidy. V druhé otázce, 

tedy jakým dalším způsobem léčí toto onemocnění, se již odpovědi respondentů 

neshodovaly. Respondent 1 odpověděl : ,,No víte vím, že bych trošku měla zhubnout. 

Minule mi pan doktor říkal, že musím shodit nějaký to kilo dolu, jinak mě ty klouby 

nepřestanou bolet. Snažím se jíst míň a nepít alkohol. A už jsem zhubla asi okolo  

5 kilo.´´ Respondent 2 s váhou problém neměl, ale také změnil způsob stravování  

za zdravější. Vyjádřil se takto: ,,Dřív jsem hodně solila, jedla tučný a uzený výrobky. 

Nejedla vůbec zeleninu, nic. Prostě strašný. Když mi začaly všechny ty problémy, tak 

jsem si řekla, že to chce změnu, že se mi tělo asi snaží něco  říct. Tak jsem dost 

nezdravých jídel omezil  a snažím se vařit zdravěji.´´ Naopak respondent 7 a respondent 

9 popisují jako další způsob rehabilitaci. Respondent 7 odpověděl takto: ,,Asi další 

způsob kromě prášků, tak cvičení na rehabilitaci. Dost mi tam pomohli.´´  

Respondent 9 uvedl: ,,Prášky jednoznačně, ale krom toho jezdím na rehábku.´´ 

Respondent 3 uvedl  aplikaci parafínových zábalů.  Respondent 4 uvedl, možnost 

Kombinace nefarmakologické léčby a farmakologické 

R1 
Redukce 

váhy

R2

Změna 
stravy

R7, R9 
Rehabilitace

R3 
Parafínové 

zábaly

R5, R6, 
R8 

Žádný

R4 
Chirurgické

řešení

R10 

Lázně

Farmakologická

R2,R4,R6,R8, 
R9,R10

Trexan a acidum 
folicum

R1,R5,R6,R8

NSA

R3,R7 

Kortikoidy

R5 

Arava
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chirurgického řešení. Respondent 10 uvedl lázně. Respondenti R5, R6 a R8 neuvedli 

žádný jiný způsob léčby kromě užívání medikace.  

 

 

5.5.4 Podkategorie I d Léčitelnost onemocnění 

 

Obr.4 Léčitelnost onemocnění 

Schéma 4 představuje odpovědi respondentů jaká je léčitelnost tohoto onemocnění.  

Všichni respondenti se shodli, že léčba onemocnění je doživotní. Respondent 1 uvedl:  

,,To se nedá je to na celý život, ale dá se to hodně snížit. Když teda člověk nedělá  

nějaký věci, nejí nějaký věci, které by se mu usazovaly v těch kloubech.´´ Čtyři 

respondenti uvedli, že ačkoliv se u onemocnění vyskytují výkyvy, tak léčba je stále 

celoživotní.  Respondent 2 poznamenal: ,,No je to doživotní, i přes  ty výkyvy  

co se objevují, tak léčení to je dokonce života.´´ Dále respondent 3 uvedl:  

,,No jedná o chronickou nemoc, u které je léčba nutná celý život.´´ 

  

Lečitelnost 
onemocnění

R1  Celoživotní  
léčba, ale 

projevy  se dají 
snížit

R2,R5,R6,R7

I přes výkyvy, 
je léčba 

celoživotní 

R3

Jedná se o 
chronickou nemoc, 

léčba nutná celý 
život

R4,R8,R9,R10

Celoživotní  
léčba
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5.5.5 Podkategorie I e Vliv RA na délku života 

 

Obr. 5 Vliv RA na délku života 

Schéma 5 zobrazuje odpovědi respondentů jaký má vliv toto onemocnění na délku 

života. Šest respondentů se shodlo, že toto onemocnění má negativní dopad na délku 

život. Respondent 1 uvedl: ,,No tak obírá ho o pohyb, na to se nabalují další věci  

a další jiný nemoci. Takže když pak budu brát nějaký další léky, který poškozují játra, 

tak se mi zkrátí život.´´ Respondent  3 odpověděl: ,,V jedné publikaci uvádí,  

že zkracuje život o několik let.´´ Respondent 4 uvedl: ,,Zkracuje to život určitě.  

Se to stále zhoršuje, i když beru prášky´´. Respondent 5 poznamenal: ,,I když si  

to nepřipouštím, tak to život bohužel zkracuje´´ . Avšak tři respondenti uvedli, že toto 

onemocnění nemá žádný vliv na délku života. Respondent 2 odpověděl: ,,Nemyslím si, 

že by mělo vliv, sice to občas bolí, ale jinak ne.´´ Pouze jeden respondent odpověděl,  

že neví.  

Vliv 
onemocnění na 

délku životaR2,R6,R9 

Nemá vliv

R1,R3,R4,R5,R8,R10 

Zkracuje  život  

R7

Nevím
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5.6 Kategorie II Režimová opatření 

Druhá kategorie týkající se dodržování režimových opatření u revmatoidní artritidy  

se skládá z několika podkategorií, týkajících se stravování, lázeňství, rehabilitace, 

sportování a tišení bolesti. 

 

 

5.6.1 Podkategorie II a Dietní režim 

V této podkategorii jsou obsažené odpovědi respondent na příjem jednotlivých složek, 

které by měl jejich jídelníček obsahovat. Respondenti byli dotazování, jak často 

konzumují ryby, jak často konzumují mléčné výrobky, jak často konzumují ovoce 

a zeleninu a jaké doplňky stravy užívají. 

 

Obr. 6 Příjem jednotlivých složek z dietního režimu 

•Ryba pravidelně 1x týdně, žádné mléčné výrobky , 
ovoce denně, vitamín C

R1

•Ryba 1x za 2 týdny, každý den  minimálně 2 mléčné 
výrobky, ovoce a zelenina denně, žádné doplňky stravy

R2

•Ryba pravidelně 1 x týdně, denně méně než 2 mléčné 
výrobky, zelenina denně , Vitamín D

R3

•Ryba 1x za 2 týdny, každý den minimálně 2 mléčné 
výrobky, ovoce denně , Vitamín D

R4

•Ryba1x za měsíc, žádné mléčné výrobky, nekonzumuje 
denně ovoce ani zeleninu, žádné doplňky stravy

R5

•Nekonzumuje žádné ryby,  mléčné výrobky občas 
v týdnu, zelenina denně , chondroprotektiva

R6

•Ryba1x za měsíc, mléčné výrobky občas v týdnu, ovoce 
a zelenina denně, žádné doplňky stravy

R7

•Nekonzumuje ryby , mléčné výrobky občas v týdnu, 
nekonzumuje denně ovoce ani zeleninu, žádné doplňky 
stravy

R8

•Nekonzumuje ryby , denně méně než 2 mléčné výrobky 
ovoce denně, Vitamín C

R9

•Ryba 1x za měsíc, denně méně 2 mléčné výrobky, 
nekonzumuje denně ovoce ani zeleninu, 
chondroprotektiva

R10
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Schéma 6 zobrazuje  odpovědi respondentů, jak jsou jednotlivé složky z dietního režimu 

přijímány. V první odpovědi respondentů se dostalo odpovědi jak často konzumují 

mořské ryby. Které byly brány jako zdroj omega-3 mastných kyselin . Tři respondenti 

odpověděli, že konzumují ryby pravidelně každý týden. Respondent 1 uvedl: ,,Myslím, 

že docela často, jednou týdně si udělám většinou lososa.´´Respondent 3 odpověděl 

takto: ,,Já je moc nemusím, ale snažím se je mít jednou týdně.´´ Na této odpovědi  

je vidět, že i přes respondentovu nelibost v konzumaci ryb se i přesto snaží dodržovat 

doporučení. Respondenti R2 a R4 odpověděli, že rybu konzumují 1x za dva týdny. 

Respondenti R5, R7, R8 uvedli, že většinou 1x za měsíc. Respondenti R6, R8 a R9 

uvedli, že ryby nekonzumují vůbec. V druhé odpovědi respondentů se dostalo odpovědi 

jak často konzumují mléčné výrobky, které byly brány jako zdroj vápníku. Respondenti 

R2 a R4 se shodli, že konzumují minimálně dva mléčné výrobky každý den. 

Respondent 2 odpověděl takto: ,,Denně je jím, řekla bych 2 jogurty v průběhu dne sním 

určitě a pak nevím, ale většinou ještě něco.´´ Respondent 4 uvedl: ,,Dost, každý den 

mám jogurt, piju bílou kávu a kupuju si cottage. K večeři většinou  si dám něco  

se sýrem.´´ Respondenti R3, R9 a R10 se shodli na konzumaci méně než 2 mléčných 

výrobků. Respondenti R6, R7 a R8 uvedli, že mléčné výrobky mají jen párkrát v týdnu. 

Respondenti R1 a R5 odpověděli, že mléčné výrobky nekonzumují vůbec. Ve třetí 

odpovědi respondentů se dostalo odpovědi, jak často konzumují ovoce a zeleninu, které 

byly brány jako zdroj vitamínů a minerálů. Pouze respondenti R2 a R7 konzumují 

ovoce a zeleninu denně. Ostatní respondenti přijímají buď pouze ovoce nebo zeleninu  

a nebo nekonzumují vůbec. V poslední odpovědi se dostalo odpovědi jaké doplňky 

stravy respondenti užívají. Pouze respondenti R3 a R4 užívají vitamín D. Respondenti 

R1 a R9 užívají vitamín C. Respondenti  R6 a R10 užívají chondroprotektiva. 

Respondenti R2, R5, R7, R8 neužívají žádné doplňky stravy. 
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5.6.2 Podkategorie II b Lázeňství 

 

Obr. 7 Lázeňství 

Schéma 7 zobrazuje odpovědi jak často respondenti navštěvují lázně. Na tuto oblast se 

bylo ptáno otázkou jak často navštěvujete lázně,  dále do kterých lázní jezdíte a jaké 

procedury navštěvujete. Tyto dvě další otázky měly smysl pokládat pouze  

u respondentů R4 a R10. Respondenti R4 a R10 se shodují  v pravidelné návštěvě lázní, 

dále také uvedli, které lázně navštěvují a  které procedury podstupují. Respondent  

4 uvedl: ,,Jezdím do Velichovek, jezdím každý 2 roky. Navštěvuju hlavně slatinu, 

parafín. Vždycky si o tom říkám.´´ I respondent 10 uvedl, které lázně  

navštěvuje: ,,Jezdím do Jáchymova 1x ročně. Jezdím tam na ty radonové koupele a další 

takové koupele.´´ Respondent 8 odpověděl: ,,Jednou v Teplicích, ale pak už ne.´´ 

Respondenti R1, R2, R3, R5, R6, R7 a R9 se shodli, že do lázní nejezdí buď  

s ekonomických nebo osobních důvodů. Respondent 2 nejezdí z osobních důvodů  

a poznamenal  toto: ,,Já nejezdím, já na to nemám vůbec čas. Člověk když musí obstarat 

barák, psa a všechno kolem, tak úplně nemá čas na jezdění po lázních.´´ Naopak 

respondent 7 nejezdí z důvodu ekonomických: ,,Přijde mi to drahý, lékař mi to 

nepředepíše a abych si to hradila celý sama, tak to se mi nechce. ´´ Pouze  

Lázeňství

R1,R2,R3,R5,R6,
R7,R9

Nenavštěvují

R1,R6,R7,R9

Z ekonomických 
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respondent 3 odpověděl takto: ,,Do lázní jo, no tak to mě nikdy nenapadlo, že bych se 

tam jela léčit.´ 

 

 

5.6.3 Podkategorie II c Léčebná rehabilitace 

 

Obr. 8 Léčebná rehabilitace 

Schéma 8 znázorňuje  odpovědi respondentů jak často navštěvují rehabilitační zařízení  

a co při rehabilitaci provádí. V návštěvě rehabilitačního zařízení se shodli pouze  

tři respondenti. R3 a R9 uvedli, že rehabilitaci navštívili a teď tyto cviky provádí 

samostatně doma. Respondent 7 odpověděl: ,,Navštěvuju. Když jsem měla teď hodně 

ztuhlý to rameno, tak jsme chodila se rozhýbávat na rehábku. Ta fyzioterapeutka tam se 

mnou různě manipuluje a je to lepší.´´ Dále tři respondenti se shodli  

ve využívání  pravidelné fyzikální terapie v rehabilitačním zařízení.  

Respondenti R4 a R9 se shodli ve využívání hydroterapie, ale respondent 4 ještě 

navštěvuje další fyzikální terapii. Respondent 4 uvedl: ,,V Litoměřicích. Každý týden. 

Magnety mi tam dávají a dělají mi vodní lázní na ruce. Jsem to tam strčila a ono  

to vířilo.´´ Respondent 4 mluví o možnosti magnetoterapie a hydroterapie. Respondent 

9 uvedl: ,,Chodím 1x za 2 týdny na takové vířivé vany na ruce. Mam pocit, že se mi to 
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pak zlepšuje, i když si to možná jen přeju.´´ Respondent 1 uvedl: ,,No každý týden 

chodím, dělají mi tam ty ultrazvukové vlny.´´ Respondent 1 mluví o možnosti 

ultrasonoterapie.  

 

 

5.6.4 Podkategorie II d Pohybová aktivita 

Podkategorie pohybová aktivita obsahuje odpovědi respondentů jak často sportujete 

a které sporty provozují, když mají nemoc v klidovém stavu. Podkategorie je dále 

rozdělena podle odpovědí na aerobní cvičení a relaxačně-protahovací cvičení.  

 

Obr. 9a Aerobní cvičení 

Schéma 9a zobrazuje odpovědi respondentů jak často provozují aerobní sport. 

Respondent 1 odpověděl: ,,Chodím na jogu a teď 2x týdně. A když mě to nebolí tak  

se snažím v týdnu chodit na procházky, ostřejším tempem samozřejmě.´´ Respondent  

2 také zvolil jako sportovní aktivitu a odpověděl: ,,O víkendu se snažím ujít nějaký  

ty kilometry, rychlejší chůzí tak 5 km ujdu. Teda když mě to bolí tak ne, ale hned jak  

se cítím líp, tak zas začínám.´´ Naopak respondent 10 zvolil plavání i chůzi: ,,Chodím 

plavat v týdnu, teda když mi to stav dovolí. Ale většinou hned jak to přejde tak jdu  

Aerobní cviční
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Neprovozují  žádný 
aerobní sport

R1,R2,R10

Provozují pravidelně

R1,R2,R10

Chůze

R10

Plavání



46 

 

do bazénu.  A chodím všude pěšky.´´ Respondenti R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 neuvedli 

žádnou aerobní aktivitu, kterou by provozovali pravidelně. 

 

Obr. 9b Relaxačně-protahovací cvičení 

Schéma 9b znázorňuje, kteří respondenti se věnují relaxačně-protahovacímu cvičení. 

Respondenti R1 a R2 se shodovali, že provozují jógu. Respondent 3 odpověděl: ,,Žádný 

velký sporty nedělám, ale naučila jsem se, že každý ráno cvičím kalanetiku.´´ 

Respondenti R4, R5, R6, R7, R8, R9 a R10 žádné relaxačně- protahovací cvičení 

neprovozují.  Respondent 9 uvedl: ,,Moc ne, s touhle nemocí se moc sportovat nedá.  

Ale já stejnak nikdy nebyla sportovní typ. Občas za půl roku, jedu s  manželem na kole, 

ale to se vážně musím přemlouvat.´´  
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5.6.5 Kategorie II e Prostředky užívané k tišení bolesti 

 

Obr. 10 Prostředky užívané k tišení bolesti 

Schéma 10 obsahuje odpovědi respondentů, jakým způsobem tiší bolest. V  užívání léku 

ze skupiny nesteroidních antiflogistik se shodli všichni respondenti.  

Respondent 5 odpověděl: ,,Já jsem pod prášky na bolest. Ale ta účinnost končí kolem 

čtvrté hodiny odpoledne a to končím i já, To pak chodím jak robot. Já si stěží dojdu  

na záchod. Já dřív sportovala. Ale teď ta bolest, já třeba brala 6 olfenu. A po ránu 

ztuhlá nejsem, protože si beru prášek v noci ještě. No a když už to nejde vůbec, 

 tak mi nezbyde nic jiného než ležet.´´ Dále čtyři respondenti uvedli používání ortézy při 

bolesti. Respondent R2 uvedl: ,,Tak brufen si beru a když už se to začalo zhoršovat 

začala jsem i nosit ortézu, co mi minule tady poradili. A ono to vážně pomáhá.´´ Pouze 

tři respondenti uvedli zábal, jako způsob tišení bolesti. Respondent 4 uvedl: ,,Když  

mě to hodně bolí, tak si musím na noc udělat  priessnitzový zábal a vezmu si nimesil.´´ 

Dále pouze dva respondenti uvedli, klidový režim při bolesti.  Respondent 7 odpověděl,  

že používá rukavice přes noc k zmírnění bolesti a uvedl: ,,Polykám brufeny a taky si 

oblíkám na noc rukavice. Pomáhá mi je mít v teple přes noc.´´  
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Zábal

R1, R2, R3, R4, R5, 
R6, R7, R8, R9, 

R10 
NSA

R4, R5      
Klidový režim

R7        
Rukavice přes 

noc
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5.7 Kategorie III Kompenzační pomůcky 

 

 

5.7.1 Podkategorie III a Kompenzační pomůcky při hygieně  

 

 Obr. 11 Kompenzační pomůcky při hygieně 

Schéma 11 znázorňuje odpověď respondentů, která kompenzační pomůcka usnadňuje 

hygienu. Respondent 4 udává, že činnost v koupelně usnadňuje vyvýšený záchod, 

odpověděl: ,,No je to složitý, ale synové mi nechali udělat vyvýšený záchod, jinak nic.´´ 

Respondent  8 uvádí sedátko ve vaně a madlo: ,,Po manželovi mi v koupelně zbylo 

sedátko a madla, byl těžce invalidní. Ale občas i já to využiju, když už si nemůžu pomoct 

jinak.´´ Respondent 5 odpověděl: ,,No já vůbec nevlezu do vany. Ono to klouže,  

já se bojím. Protiskluzová nefunguje. A madlo tam nemám to je pravda. Já ho mám 

doma, ale nemám ho přidělaný. Pomáhá mi, že si umím poradit.´´ Respondenti  

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9 a R10 nevyužívají žádnou kompenzační pomůcku.  

R4

Vyvýšený záchod

R8

Sedátko ve vaně, madla

R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,
R9,R10

Žádná

Jako kompenzační pomůcku používáte k usnadnění činnosti při hygienně? 



49 

 

5.7.2 Podkategorie III b Kompenzační pomůcky při stravování  

 

Obr. 12 Kompenzační pomůcky při stravování 

Schéma 12 zobrazuje odpovědi respondentů, která kompenzační pomůcky Vám 

usnadňuje přípravu stravy a která kompenzační pomůcka Vám usnadňuje stravování.  

Respondent 2 uvedl, že kompenzační pomůcka, která usnadňuje přípravu stravy je 

speciální otvírač plastových lahví. Respondent 2 odpověděl: ,,Stravy nic, ale k otevření 

minerálek  jsem si musela pořídit takovej speciální otvírač, už ty minerálky prostě 

neotevřu. Vykroutit s tím zapěstím mi to nejde.´´ 

Respondenti R3 a R4 uvedli, že kompenzační pomůcka, která jim usnadňuje přípravu 

stravy je speciální kuchyňská škrabka. Respondent 3 poznamenal: ,,Škrabku  

na brambory jsem vyměnila. Takovou se širokým držadlem. S tou klasickou už  

to nešlo.´´ Respondent 9 uvedl, že mu činí problém krájení: ,,Tak když už dlouho vařím,  

a mám  toho hodně krájet tak jo, ale normálně, bych neřekla, že to je problém.´´ Žádnou 

kompenzační pomůcku nevyužívá. Respondent 5  neuvedl žádnou kompenzační 

pomůcku, která by mu usnadňovala přípravu stravy, ale uvedl: ,,Vaření bych  

už nezvládla, vaří za mě můj manžel.´´ Respondent 5 také jako jediný problém při 

stravování, ale také žádnou kompenzační pomůcku nepoužívá.  

Respondenti R1, R5, R6, R7, R8, R9, R10 žádnou kompenzační pomůcku nevyužívají. 

Kompenzační pomůcku při stravování nevyužívá žádny respondent.  

Jakou komepnzační pomůcku  používáte k usnadnění stravování?

R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10

Žádná

Jakou kompenzační pomůcku používáte k usnadnění přípravy stravy? 

R2

Speciální otvírač láhví

R3,R4,

Škrabka se širokou 
rukojetí

R1,R5,R6,R7,R8,R9,R10

Žádná
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5.7.3 Kategorie III c Kompenzační pomůcky při pohybu 

 

Obr. 13 Kompenzační pomůcky při pohybu 

Schéma 13 znázorňuje odpovědi respondentů, která kompenzační pomůcka Vám 

usnadňuje pohyb. Respondent 5 odpověděl: ,,No francouzské hole a na nákupy  

už jezdím s vozíčkem. To mě musí manžel vždycky naložit a jedem. To se už nedá.´´ 

Respondenti R4 a R8 se shodli ve využívání francouzské hole. Respondent 2 uvedl: 

,,Když mě bolí kyčel, tak si jí beru.´´ Respondenti R1, R2, R3, R6, R7, R9 a R10 

nepotřebují. Respondent 8 uvedl: ,,No tak jako jo bolí mě klouby, není to furt, abych 

musela chodit stále o holi ale občas jí čapnu. ´´ 

  

R5

Francouszká hůl  a 
invalidní vozík

R4, R8

Francouzská hůl

R1,R2,R3,R6,R7,R9,R10

Nepotřebují

Jaká kompenzační pomůcka Vám usnadňuje pohyb ? 
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5.7.4 Kategorie III d Kompenzační pomůcky při sebeobsluze 

 

Obr. 14 Kompenzační pomůcky při sebeobsluze 

Schéma 14 znázorňuje odpovědi respondentů , na tři otázky týkající se sebeobsluhy. 

První otázka zněla, která kompenzační pomůcky Vám pomáhá při oblékání. Na tuto 

otázku žádný z respondentů  neuvedl nějakou kompenzační pomůcku.  

Respondent 9 uvedl: ,,Člověk si musí pomoc sám, pomáhá mi, že jsem šikovná  

a obratná.´´ Druhá otázka zněla, která kompenzační pomůcka Vám pomáhá zvednout 

předmět ze země. Žádný z respondentů neuvedl,že by si usnadňoval  nějakou 

kompenzační pomůckou.  Poslední otázka zněla, kterou kompenzační pomůckou si 

pomáháte v dalších činnostech. Žádný z respondentů neuvedl nějakou kompenzační 

pomůcku, kterou by si pomáhal při denních činnostech. Respondent 10 uvedl: ,,Já jsem 

nikdy nic nevyužívala ani nekupovala, nemyslím, že bych byla tak zmrzačená abych je 

musela používat.´´ 

  

Kompenzační p.  při 
oblékání

R1, R2, R3, R4, 
R5, R6, R7, R8, 

R9, R10

Žádná

Kompenzační p. pro 
zvednutí předmětu ze 

země

R1, R2, R3, R4, 
R5, R6, R7, R8, 

R9, R10

Žádná

Kompenzační p. při 
denních činnosetch

R1, R2, R3, R4, 
R5, R6, R7, R8, 

R9, R10

Žádná
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6 Analýza výzkumných otázek a cílů 

Analýza výzkumných dat a cílů byla provedena získáním dat pomocí 

polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumné otázky byly zpracovány metodou  

tužka - papír (Příloha-L) a následně zpracovány  pomocí schémat v programu Microsoft 

Word. 

 

6.1 Analýza výzkumného cíle č. 1 

Prvním  cílem bylo ověřit informace pacientů o revmatoidní artritidě. K tomuto cíli byla 

vytvořena výzkumná otázka č.1: Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní 

artritidě? Na základě analýzy rozhovorů bylo zjištěno: 

 

Tab. 2 - Analýza výzkumného cíle č. 1 

Projevy RA Počet respondentů 

Bolestivé postižení kloubů           10 

Diagnostické metody  Počet respondentů 

Laboratoř a zobrazovací metoda           10 

Léčba Počet respondentů 

Medikace indikovaná k léčbě RA            10 

Léčitelnost  Počet respondentů 

Celoživotní onemocnění           10 

Vliv na délku života Počet respondentů 

Zkracuje život            6 

 

Závěr analýzy: Všech deset respondentů vnímají revmatoidní artritidu jako celoživotní 

onemocnění, které se projevuje bolestivým  postižením kloubů. Všem respondentům 

byla nemoc diagnostikována pomocí odběru krve a některé ze zobrazovacích metod. 

Dále všech deset respondentů užívá k léčbě RA, léky které jsou indikovány při léčbě 

RA. Ale pouze šest respondentů disponuje s informací, že onemocnění zkracuje délku 

života.  
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6.2 Analýza výzkumného cíle č. 2 

Druhým cílem bylo ověřit dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní 

artritidou. K tomuto cíli byla vytvořena výzkumná otázka č. 2: Jaké je dodržování 

režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? Z rozhovorů vyplynulo: 

 

Tab. 3 - Analýza výzkumné cíle č. 2 

Dietní režim Počet respondentů 

Konzumuje pravidelně 

všechny položky   

          0 

Lázně  Počet respondentů 

Navštěvuje pravidelně           2 

Rehabilitace Počet respondentů 

Provádí určitou formou           5 

Pohybová aktivita Počet respondentů 

Provozují sportovní 

aktivitu 

          4 

Tišení bolesti Počet respondentů 

Farmakoterapie a další 

nefarmakologický postup 

          7 

 

Závěr analýzy:  Žádný z respondentů pravidelně přijímá všechny složky stanovené  

u dietního režimu.  Dva respondenti navštěvují lázně pravidelně. Pět respondentů 

provádí  určitou formu rehabilitace. Čtyři respondenti provozují sportovní aktivitu  

v době remise onemocnění. Sedm respondentů  tiší bolest kombinací farmakoterapie  

a nefarmakologického postupu.  
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6.3 Analýza výzkumného cíle č. 3 

Třetím cílem bylo ověřit využívání kompenzačních pomůcek  u pacientů s revmatoidní 

artritidou. K tomuto cíli bylan vytvořena výzkumná otázka č. 3: Jaké je využití 

kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? Z rozhovorů 

vyplynulo: 

 

Tab. 4 - Analýza výzkumného cíle č. 3 

Kompenzační pomůcky při 

hygieně 

Počet respondentů 

Používá k usnadnění činnosti  

při hygieně 

          2 

Kompenzační pomůcky při 

stravování 

Počet respondentů 

Používá k usnadnění činnosti  

v oblasti stravování 

          3 

Kompenzační pomůcky při chůzi Počet respondentů 

Používá k usnadnění činnosti           3 

Kompenzační pomůcka při 

sebeobsluze 

Počet respondentů 

Používá k usnadnění činnosti           0 

 

Závěr analýzy: Dva respondenti používají některou z kompenzačních pomůcek  

k usnadnění hygieny. Tři respondenti používají některou z kompenzačních pomůcek 

 v oblasti stravování. Tři  respondenti  využívají při pohybu kompenzační pomůcku. 

Žádný z  respondentů nevyužívá některou z  kompenzačních pomůcek pro sebeosbluhu.  
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7 Diskuze 

Revmatoidní artritida je často se vyskytující zánětlivé a chronické onemocnění. 

U pacienta vede toto onemocnění k velké bolestivosti, snížení hybnosti a fyzických 

schopností (Fauci a Langford, 2013). Hlavním cílem léčby RA je snížit aktivitu 

onemocnění, prodloužit období remise  a udržet kvalitu pacientova života. Léčba RA  

by měla být komplexní a zahrnovat více způsobů léčby. Zahrnuje režimové opatření, 

fyzikální terapii a rehabilitace (Němec et al., 2016). Nemoc pacienta indisponuje  

v různých oblastech života  ať se jedná o domácí práce, zaměstnání nebo o zcela bazální 

výkony v sebeobslužnosti. Díky nabízeným kompenzačním pomůckám má pacient 

možnost si v dané oblasti, která mu činí problém, ulevit. Bakalářská práce se zaměřuje 

na dodržování režimových opatření a využití kompenzačních pomůcek  

u pacientů s revmatoidní artritidou. V první části výzkumu byly zkoumány projevy 

onemocnění, vyšetřovací metody, léčba a pacientovy informace o jeho onemocnění. 

Všichni respondenti byli ženy, což nasvědčuje i tvrzení podle Němce et al. (2016),  

že tímto onemocnění trpí ženy 2-4x častěji než muži. Podle Manna (2012) je RA 

rozvíjející se symetrická polyartritida. Tento fakt popisují všechny respondentky. 

Typicky se objevuje bolest a otok, což potvrzuje osm respondentek, zbylé dvě uvedly 

pouze bolest. Dle Olejárové (2008) bývá dalším typickým projevem přítomná ztuhlost, 

tu uvedly  pouze tři respondentky. Po 1-2 letech dochází ke vzniku kloubních erozí  

a vzniku kloubních deformit. Tento jev, ale překvapivě popisují pouze dvě 

respondentky, které uvedly přítomnost ulnární deviace. Dle Němce at el. (2012)  je pro 

diagnostiku revmatoidní artritidy zásadní typický klinický obraz, laboratorní testy  

a zobrazovací metody např. RTG, MRI a ultrazvuk. Osm respondentek uvedlo, že 

navštívily praktického lékaře, který je poslal za lékařem specialistou tedy revmatologem 

nebo samy rovnou navštívily revmatologa, což uvedly pouze dvě respondentky. Kde 

byly podrobeny odběru krve a některé ze zobrazovacích metod. Odběr krve slouží  

k nálezu a potvrzení anticitrulinových protilátek, které se prakticky vyskytují jen  

u revmatoidní artritidy, na rozdíl od revmatoidního faktoru, který se může vyskytovat  

i při jiných chronických zánětlivých chorobách. Při onemocnění také dochází k zvýšené 

sedimentaci erytrocytů a zvýšené hladině C-reaktivního proteinu. Tyto dva faktory 

slouží k určení aktivity (Olejárová, 2012). Zobrazovací metody pak slouží ke stanovení 

rozsahu onemocnění. Po určení diagnózy revmatolog nasadí vhodnou léčbu pro 
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pacienta. Lze předpokládat, že všechny tyto kroky vedly k odhalení a určení diagnózy, 

jelikož všechny  respondentky užívaly některé z léků, které jsou indikovány k léčbě RA. 

K nejčastěji  užívaným  lékům mezi respondentkami patřily léky ze skupiny chorobu 

modifikující léků, ty uvedlo sedm respondetek. Pouze dvě respondentky byly léčeny 

léky ze skupiny kortikosteroidů. Jediná respondentka uvedla pouze užívání léku ze 

skupiny nesteroidních antiflogistik. Záměrem prvního výzkumného cíle, bylo ověřit 

informace pacientů o revmatoidní artritidě. K tomuto cíli byla stanovená otázka, jaké 

jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě? Revmatoidní artritida se řadí  

 k celoživotním onemocněním, které má vliv i na délku života a dle Olejárové (2008) 

zkracuje život o 10 let a jedná se tedy o závažné onemocnění. Faktem, že RA je 

celoživotní záležitost jsou obeznámeny všechny respondentky, ale o vlivu na délku 

života bylo informováno šest dotazovaných respondentek z deseti. Přitom všichni 

pacienti s revmatoidní artritidou by měli vědět, že se jedná o závažné onemocnění, které 

může mít vliv i na délku života a nejedná se pouze bolest kloubů, které znepříjemňuje 

život. Z toho důvodu je opravdu nutné dodržovat všechny  režimové opatření  

a doporučení, aby se snížil dopad  nemoci na minimum. Můžeme tedy říct, že pacienti 

vědí, že toto onemocnění se bude projevovat celý život, ale pouze okolo poloviny 

pacientů si je vědoma závažnosti onemocnění. 

Druhým výzkumným cílem bylo ověřit dodržování režimových opatření u pacientů  

s revmatoidní artritidou. K tomuto cíly byla vytvořena otázka jaké je dodržování 

režimových opatření u pacientů s RA? Dle Haluzíkové a Římovské (2010) by léčba 

neměla být pouze farmakologická, ale měla by zahrnovat i nefarmakologické terapie  

a postupy. Tedy i dietní opatření, které jsou spojeny s ovlivněním aktivity revmatoidní 

artritidy a předcházení komplikací choroby. Dle Howard et al. (2007) konzumace 

omega-3 mastné kyseliny potlačuje jak zánět i snižuje bolest. Mezi potraviny, které 

obsahují tyto kyseliny, patří tučné mořské ryby. Ty byly také brány jako zdroj  

omega-3 mastných kyselin v této práci. Dle  R. M. Krausse et al. (2000) by měly být 

ryby konzumovány každý týden. Pouze tři respondentky uvedly, že je konzumují rybu 

pravidelně každý týden. Dále podle Haluzíkové a Římovské (2010) by měla být strava 

bohatá na vápník a vitamín D. Jako zdroj vápníku byly v této práci brány mléčné 

výrobky. Podle Ross A. Catharine et al. (2011) doporučená dávka vápníku je 1 200 mg/ 

denně, pro ženy ve věku 51-71 let. Což odpovídá 2-3 porcím mléčných výrobků. 

Všechny respondentky spadaly do této věkové kategorie. Pouze dvě respondentky 
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uvedly konzumaci dvou a více mléčných výrobků denně. Vitamín D také přijímaly 

pouze dvě respondentky. Dále by pacientova dieta  měla být bohatá na ovoce  

a zeleninu. Tedy její příjem by měl být opět denně dle Krausse et al. (2000), to splňují 

pouze dvě respondentky. Všechny složky diety, ale ve svém jídelníčku nezahrnuje 

žádná respondentka. To může být dáno tím, že pacienti nejsou plně informováni o všech 

složkách diety v potřebné míře, protože většina informací byla pracně čerpána  

z různých anglických zdrojů a dostupnost tedy není zcela jednoduchá. Dále podle 

Olejárové (2011) přestože nejefektivnější léčba RA spočívá v podávaní léků, které brzdí 

probíhající zánět, je významnou pomůckou balneoterapie v kombinaci  

s rehabilitačními postupy. Pouze dvě respondentky pravidelně navštěvují lázně.  

Pět respondentek uvedlo, že provádí některou z rehabilitačních  metod.  

Např. rehabilitační cvičení nebo některou z fyzikálních terapií, které jsou vhodné při 

RA. Podle Hegarty et al. (2015) pohyb hraje důležitou roli v životě pacienta s RA.  

Při pravidelné tělesné aktivitě se zlepšuje funkce svalů a kloubů. Tři respondentky 

uvedly, že pravidelně provádí nějaké relaxačně protahovací cvičení, jako je joga nebo 

kalanetika.. Tři respondentky uvedly, že provádějí nějakou aerobní aktivitu, která podle 

Cooney et al. (2011) vede u pacientů ke snížení váhy, zlepšení spánku, nálady  

a celkovému zdravotnímu stavu. Tišení bolesti patří k dalším zásadním oblastem 

u revmatoidní artritidy. Všechny respondentky uvedly, že při bolesti užívají léky  

ze skupiny NSA, které podle Němece et al. (2016) mohou vést ke vzniku  především 

žaludečních a duodenálních vředů, renální toxicitě a další. Proto by je měl pacient 

používat v kombinaci s nějakým jiným nefarmakologickým  postupem. Sedm 

respondentek uvedlo, že tomu tak činí. Dle Anon (2006) vede ke zmírnění projevů 

aplikace obkladů. Tento způsob uvedly tři respondenkty. Dále dle Haluzíkové  

a Římovské (2010) je doporučováno, aby si na noc pacient navléknul na ruce jemné 

bavlněné rukavice, aby klouby byly udržovány v teple během noci. Pouze jedna 

responedentka uvedla tento způsob. Olejárová (2011) uvádí klidový režim, který  

ale dodržují  pouze dvě respondentky. Tři respondentky užívají ortézu. Z výzkumu 

vyplynulo, že všechny pacientky řeší akutní bolest léky, konkrétně ze skupiny NSA, 

jejichž užívání je spojeno s riziky zmíněnými výše. Z nefarmakologické terapie je jako 

nejúčinnější způsob k tišení akutně vzniklé bolesti vhodný obklad, který je ale využíván 

pouze třemi respondentkami. Na základě tohoto zjištění by bylo vhodné pacienty 

informovat o možných problémech spojených s dlouhodobým užíváním léků ze skupiny 
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NSA. A dále rozšířit jejich povědomí o různých nefarmakologických způsobech tišení 

bolesti, jako již zmíněný obklad. 

Třetím cílem bylo ověřit využití kompenzačních pomůcek  

u pacientů. K tomuto cíli byla vytvořena výzkumná otázka, jaké je využití 

kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? Výzkum byl zaměřen  

na pomůcky používané v běžných denních činnostech (Activity of daily living). 

Respondenti byli dotazováni na čtyři kategorie pomůcek sloužící k zlepšení pohybu, 

hygieny, stravování a sebeobslužnosti. Podle Olejárové (2011) nemoc pacienta 

indisponuje v různých oblastech života,  ať už se jedná o domácí práce, zaměstnání 

nebo o zcela základní výkony v sebeobslužnosti. Pacient ztrácí schopnost být 

soběstačný. Podle Šmucrové (2016) k udržení dobrého zdravotního stavu je potřeba, 

aby se pacient nepřestal i přes svůj handicap pohybovat a být aktivní. Volba správných 

pomůcek mu toto  umožní. Pouze tři respondentky měly výrazný problém s chůzí, 

všechny tyto respondentky využívaly některou z kompenzačních pomůcek pro chůzi.  

V oblasti hygieny uvedly dvě respondentky využívání kompenzační pomůcky a to opět  

z důvodu bolesti dolních končetin. Při přípravě stravy podle Howard et al. (2007) 

pacient může použít škrabky se širokou rukojetí nebo ergonomické nože s rovnou 

rukojetí. Dvě respondentky uvedly právě škrabku se širokou rukojetí. Další 

respondentka uvedla speciální otvírač láhví. V oblasti sebeobslužnosti si pacient může 

vybrat ze spousty existujících  pomůcek, jako natahovač ponožek či švédský podavač, 

díky kterým problém vyřeší. Žádný  z respondentek však nepoužíval kompenzační 

pomůcku pro tuto oblast. Výzkum ukázal,  že pokud má pacient trvalý problém s chůzí, 

využije kompenzační pomůcku pro chůzi tedy hůl nebo invalidní vozík. Ale pokud jde  

o manuální činnosti, jen tři respondentky využívaly některou  

z kompenzačních pomůcek, která jim usnadní činnost.  
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8 Návrh doporučení pro praxi 

Cílem bakalářské práce bylo ověřit informace pacientů o revmatoidní artritidě. 

Výsledky výzkumu ukázaly na to, že pacienti vědí, že se jedná o celoživotní 

onemocnění, ale jeho závažnosti si  je vědomo pouze šest respondentů.  Dále výsledky 

ukázaly, že všichni respondenti užívají medikaci, ale jen část dodržuje některé  

z  režimových opatření z hlediska rehabilitace, diety, pohybu, lázeňství a tišení bolesti. 

Dále výsledky ukázaly, že všichni respondenti řeší bolest pomocí léků,  

ale jen sedm respondentů volí i nefarmakologický postup. Výsledky ukázaly i na to,  

že pokud respondent měl trvalý problémem s pohybem, chůzí, užíval některou  

z kompenzačních pomůcek. Naopak při manuálních činnostech, jako příprava stravy, 

využívali kompenzační pomůcku tři respondenti a žádný respondent  nevyužíval při 

denních aktivitách jako např. oblékání.  Na základě výsledků výzkumného šetření se 

ukázalo, že by pacienti měli být lépe edukováni o svém onemocnění, o režimových 

opatřeních, které vedou ke zlepšení stavu nemoci a také o možnosti 

nefarmakologického řešení  bolesti. Mělo by zvýšit povědomí  pacientů  

o možnostech kompenzačních  pomůcek, které  vedou k zlepšení a usnadnění 

pacientovy situace. Výstupem práce je článek do odborného časopisu, zabývající se 

problematikou pacienta s revmatoidní artritidou. 
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9 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá postižením pacienta s revmatoidní artritidou. Cílem bylo 

ověřit informace pacientů, dodržování režimových opatření a využití kompenzačních 

pomůcek. Pro výzkum bylo stanoveny tři výzkumné cíle, ke každému cíli jedna 

výzkumná otázka. 

Prvním výzkumným cílem bylo ověřit informace pacientů o revmatoidní artritidě. 

Byla stanovena výzkumná otázka, jaké jsou informace pacientů  

o revmatoidní artritidě? Tento cíl se podařilo splnit. Výzkum ukázal, že pacienti jsou 

si vědomi celoživotního postižení, ale informací, že se jedná o závažné onemocnění, 

které má vliv na délku života nejsou obeznámení všichni.  

Druhým cílem bylo ověřit  dodržování režimových opatření u pacientů  

s revmatoidní artritidou. Byly stanovena výzkumná otázka, jaké je dodržování 

režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? Tento cíl se podařilo 

splnit, výzkum ukázal, že dodržování  režimových opatření u pacientů s revmatoidní 

artritidou je velmi nízké. Žádné z režimových opatření není plněno všemi respondenty.  

Třetím výzkumným cílem bylo ověřit využití kompenzačních pomůcek  

u pacientů s revmatoidní artritidou. Byla vytvořena výzkumná otázka, jaké  

je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? Tento 

výzkum ukázal, že pokud má pacient problém s chůzí, využívá kompenzační pomůcku. 

Ale při manuálních činnostech více než polovina pacientů nevyužívá žádnou  

z kompenzační pro activity of daily living.  
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Příloha A - Polostrukuturovaný rozhovor 

1. Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě ?  

A. Kdy Vám byla diagnostikována revmatoidní artritida?  

B. Jaké jsou projevy onemocnění?  

C. Jaké vyšetření Vám bylo prováděno k určení diagnózy?  

D. Jaké léky užíváte k léčbě RA?  

E. Jakým dalším způsobem léčíte toto onemocnění?  

F. Jaká je léčitelnost tohoto onemocnění?  

G. Jak onemocnění ovlivňuje délku života?  

2. Jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou?  

A. Jak často jíte mořské ryby? 

B. Jak často jíte mléčné výrobky?  

C. Jak často konzumujete ovoce a zeleninu?  

D. Jaké vitamínové doplňky užíváte? 

E. Jak často navštěvujete lázně?  

F. Kam jezdíte do lázní?  

G. Které procedury navštěvujete?  

H. Jak často navštěvujete rehabilitační zařízení?  

I. Co za rehabilitaci provádíte?  

J. Jak často sportujete?  

K. Co užíváte ke zmírnění bolesti ? 

L. Jaké obklady používáte ke zmírnění bolesti ? 

M. Kdy dodržujete klidový režim ?  

3. Jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou?  

A. Která pomůcka Vám usnadňuje přípravu stravy?  

B. Která pomůcka Vám usnadňuje konzumaci stravy?  

C. Kterou kompenzační pomůckou Vám usnadňuje při hygieně ? 

D. Která pomůcka Vám usnadňuje pohyb? 

E. Jaká pomůcka Vám usnadňuje oblékání?  

F. Co Vám usnadňuje podat předmět ze země?  

G. Kterou kompenzační pomůckou si pomáháte v dalších činnostech?  

  



 

 

Příloha B - Respondent 1 

1. Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě?  

A. Kdy Vám byla diagnostikována revmatoidní artritida? 

R1 - Tak asi před čtyřma roky myslím. 

B. Jaké jsou projevy onemocnění?  

R1 - Začala jsem mít problémy s otoky a bolestivostí skoro všech kloubu. Dost se to 

mění. Ale se zápěstím mám problém prakticky vždycky.   

C. Jaké vyšetření Vám bylo prováděno k určení diagnózy?  

R1 - Šla jsem k doktorce když mi to začalo, ta mě pak poslala sem, za panem doktorem. 

Udělali mi odběr a ultrazvuk. 

D. Jaké léky užíváte k léčbě RA? 

R1 - Jenom Brufen. 

E. Jakým dalším způsobem léčíte toto onemocnění? 

R1 - No víte vím, že bych trošku měla zhubnout. Minule mi pan doktor říkal, že musím 

shodit nějaký to kilo dolu, jinak mě ty klouby nepřestanou bolet. Tak se snažím jíst míň 

a nepít alkohol. A už jsem zhubla asi okolo 5 kilo. 

F. Jaká je léčitelnost onemocnění? 

R1 - To se nedá je to na celý život, ale dá se to hodně snížit. Když teda člověk nedělá  

nějaký věci. Nejí nějaký věci, které by se mu usazovaly v těch kloubech.A asi to chce 

vyčistit organismus. Já od dětství málo piju, tak jsem se asi zanášela celý život. 

G. Jak onemocnění ovlivňuje délku života?  

R1 - No tak obírá ho o pohyb, na to se nabalují další věci a další jiný nemoci. Takže 

když pak budu brát nějaký další léky, který poškozují játra, tak se mi zkrátí život. 

2. Jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Jak často jíte mořské ryby? 

R1 - Jo ty dělám každý týden. Lososa většinou. 

B. Jak často konzumujte mléčné výrobky?  

R1 - Nejím žádné, ty prostě nějak nekupuju.  

C. Jak často konzumujete zeleninu a ovoce? 

R1 - Tak ovoce jím každý den určitě, a zeleninu nevím no. Tak někdy v týdnu, ale ne 

vždycky. 

D. Jaké vitamínové doplňky užíváte?  

R1 - Kupuju si céčko. 



 

 

E. Jak často navštěvujete lázně? 

R1- Na žádné pobyty nejezdím, myslím, že je to škoda peněz. 

F. Jak často navštěvujete rehabilitační zařízení? 

R1 - Jezdím na takové magnety do Ústí, ale to je všechno párkrát v měsíci. 

G. Co při rehabilitaci provádíte? 

R1 -  Já jenom provozuju tu magnetoterapii. 

H. Jak často sportujete ?  

R1 - Chodím na jógu a teď 2x týdně a taky se snažím chodit po práci nějaký procházky, 

takže se snažím nebýt furt takový pecivál. 

I. Co užíváte ke zmírnění bolesti ?  

R1 - Vezmu si Ibalgin a rozhýbu to. A někdy teda si vezmu ortézu. 

J. Jaké obklady používáte ke zmírnění bolesti ?  

R1- Nepoužívám. 

K. Kdy dodržujete klidový režim ?  

R1 - To já právě ne, já musím rozhýbat. 

3. Jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Která kompenzační pomůcka Vám usnadňuje přípravu stravy?  

R1 - Žádná, nemám pocit, že bych jí ještě potřebovala. 

B. Která pomůcka Vám usnadňuje konzumaci stravy? 

R1 - Taky žádná. 

C. Která kompenzační pomůcka Vám usnadňuje při hygieně? 

R1-Já to buď udělám druhou rukou nebo nějak si to zařídím,ale pomůcku přímo na to 

nemám. 

D. Která pomůcka Vám usnadňuje pohyb? 

R1 - Tak tu nepoužívám už vůbec. 

E. Jaká pomůcka Vám usnadňuje oblékání?  

R1 - No nic. 

F. Co Vám usnadňuje podat předmět ze země?  

R1 - Že to udělám pomaleji. 

G. Kterou kompenzační pomůckou si pomáháte v dalších činnostech?  

R1- Já nevím, opravdu žádnou. 

  



 

 

Příloha C - Respondent 2 

1. Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě? 

A. Kdy Vám byla diagnostikována revmatoidní artritida?  

R2 - Před 5-6ti lety. Tenhle rok to bude asi šestým rokem. 

B. Jaké jsou projevy onemocnění? 

R2 - Hrozně bolestivá kolena, kotníky. Teda úplně původně jsem se začala trápit 

 s  rukama . Že jsem se jen bouchla a začalo to hrozně bolet. Neskutečná bolest. 

C. Jaké vyšetření Vám bylo prováděno k určení diagnózy? 

R2 - Odběr krve mi dělali, sono. I na rentgenu jsem byla. Jsem na začátku šla,  

k praktický doktorce, mě nenapadalo, že bych  mohla mít revma. 

D. Jaké léky užíváte k léčbě RA? 

R2 - Je jak se to jmenuje, ten Trexan. A k tomu to Acidum. 

E. Jakým jiným způsobem léčíte RA ? 

R2 - Dřív jsem hodně solila, jedla tučný a uzený výrobky. Nejedla vůbec zeleninu, nic. 

Prostě strašný. Když mi začaly všechny ty problémy, tak jsem si řekla, že to chce 

změnu, že se mi tělo asi snaží něco  říct. Tak jsem dost nezdravých jídel omezil  

 a snažím se vařit zdravěji. 

F. Jak dlouho trvá léčba tohoto onemocnění ?  

R2 - No je to doživotní, i přes  ty výkyvy co se objevují, tak léčení to je dokonce života. 

G. Jaký vliv má onemocnění na délku života ?  

R2 - Nemyslím si, že by mělo vliv, sice to občas bolí, ale jinak ne. 

2. Jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Jak často jíte mořské ryby? 

R2 - Řekla bych, že někdy v průběhu dvou týdnu si otevřu sardinky, nebo jiný olejovky. 

B. Jak často konzumujete mléčné výrobky? 

R2 - Denně je jím,řekla bych 2 jogurty v průběhu dne sním určitě a pak nevím,  

ale většinou ještě něco. 

C. Jak často konzumujete zeleninu a ovoce? 

R2 - Stále, ne jako opravdu. Každý den. Mám ovoce i zeleninu. Na to dbám. 

D. Jaké doplňky stravy užíváte? 

R2 - Žádný, já těmhle komerčním trikům nevěřím. Jen z lidí tahají peníze. 

E. Jak často navštěvujete lázně? 

R2 - No vůbec. Mám už ráda svůj klid a v těch lázní je tolik lidí. 



 

 

F. Jak často navštěvujete rehabilitační zařízení ? 

R2- Nenavštěvuju žádný.  

G. A provádíte rehabilitaci doma?  

R2 - Žádný speciální cviky nedělám. Jako jo, když se už nemůžu hýbat. Tak to párkrát 

prohýbu. 

H. Jak často sportujete ?  

R2 - O víkendu se snažím ujít nějaký ty kilometry, rychlejší chůzí tak 5 km ujdu. Teda 

když mě to bolí tak ne, ale hned jak se cítím líp, tak zas začínám.A ještě s holkami 

chodíme na jógu. 

I. Co užíváte ke zmírnění bolesti ?  

R2 - Tak Brufen si beru a když už se to začalo zhoršovat začala jsem  

i nosit ortézu,co mi minule tady poradili.  A ono to vážně pomáhá. 

J. Jaké obklady používáte ke zmírnění bolesti ?  

R2 - Já si je nedělám. Moje babička si je dělala, to si pamatuju, ale já mám radši prášky, 

to je účinnější.  

K. Kdy dodržujete klidový režim ?  

R2 - Já na to moc nejsem přiznám se, že jsem to nikdy moc nedodržovala. 

3. Jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Která pomůcka Vám usnadňuje přípravu stravy?  

R2 - Stravy nic, ale k otevření minerálek  jsem si musela pořídit takový speciální 

otvírač, už ty minerálky prostě neotevřu. Vykroutit s tím zapěstím mi to nejde. 

B. Která pomůcka Vám usnadňuje konzumaci stravy?  

R2 - Já  se sama najím normálně.  

C. Kterou kompenzační pomůckou Vám usnadňuje při hygieně? 

R2 - Já nevím, žádná. Používám všechno normální 

D. Která pomůcka Vám usnadňuje pohyb? 

R2 - Nepotřebuju ještě, ikdyž ty kolena už zlobý. Tak jsem si nepořizovala žádnou. 

E. Jaká pomůcka Vám usnadňuje oblékání?  

R2 - Já to vždycky nějak vymyslím a ono to pak jde. 

F. Co Vám usnadňuje podat předmět ze země?  

R2 - To můžu říct to stejný. 

G. Kterou kompenzační pomůckou si pomáháte v dalších činnostech?  

R2 - Taky nic. Syn mi pomáhá. 



 

 

Příloha D - Respondent 3 

1. Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě? 

A. Kdy Vám byla diagnostikována revmatoidní artritida?  

R3 - Asi před 7 lety. 

B. Jaké jsou projevy onemocnění? 

R3 - Bolavý klouby rukou, hlavně prsty. Ráno většinou zatuhlý. Postupně jeden prst 

začne bolet, pak všechny. Také se mi začaly křivit, vidíte? 

C. Jaké vyšetření Vám bylo prováděno k určení diagnózy?  

R3 - Moje maminka měla revma, takže když mi to začalo, tak jsem šla rovnou k panu 

doktorovi. A pak už mi dělali odběr a ultrazvuk. A i rentgen vlastně. 

D. Jaké léky užíváte k léčbě RA 

R3 - Beru Prednison. 

E. Jakým jiným způsobem léčíte RA? 

R3 - Ještě si dělám parafin, zábaly. 

F. Jak dlouho trvá léčba tohoto onemocnění?  

R3 - Je to chronická nemoc, tak celý život. 

G. Jaký vliv má onemocnění na délku života?  

R3 - V jedné publikaci uvádí, že zkracuje život o několik let. 

2. Jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Jak často jíte mořské ryby? 

R3- Já je moc nemusím, ale snažím se je mít jednou týdně. 

B. Jak často konzumujete mléčné výrobky? 

R3- Každý den, většinou jeden jogurt sním možná někdy sýr, ale nevím. 

C. Jak často konzumujete zeleninu a ovoce?  

R3- Zeleninu každý den, ale ovoce spíš ne. Tak několikrát za týden. 

D. Jaké doplňky stravy užíváte?  

R3- Vitamín D si kupuju na kosti. 

E. Jak často navštěvujete lázně? 

R3- Nenavštěvuju. 

Proč? 

R3 - Do lázní jo, no tak to mě nikdy nenapadlo, že bych se tam jela léčit. 

F. Jak často navštěvujete rehabilitační zařízení ? 

R3 - Já už nechodím. Ona mi ukázala jak a co mám dělat, od tý doby to dělám doma. 



 

 

G. Co při rehabilitaci provádíte?  

R3 - Tak právě různý ty cviky, co mi řekla. 

H. Jak často sportujete ? 

R3 - Žádný velký sporty nedělám, ale naučila jsem se, že každý ráno cvičím kalanetiku. 

I. Jaké sporty provozujete ?  

R3 - Jenom tu kalanetiku. 

J. Co užíváte ke zmírnění bolesti?  

R3- Beru si Nalgesin. Jako vím, že to není dobrý jíst tolik prášku, ale bolest je bolest. 

K. Jaké obklady používáte ke zmírnění bolesti?  

R3 - Občas si dělám priessnitzův zábal. 

L. Kdy dodržujete klidový režim? 

R3 - Spíš ne, jen když už se to vážně nedá ustát. 

3. Jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Která pomůcka Vám usnadňuje přípravu stravy?  

R3 - Škrabku na brambory jsem vyměnila. Takovou se širokým držadlem.  

S tou klasickou už to nešlo. 

B. Která pomůcka Vám usnadňuje konzumaci stravy?  

R3 - Takovou žádnou nemám. 

C. Kterou kompenzační pomůckou Vám usnadňuje při hygieně? 

R3 - Pomůcka žádna, to prostě udělám druhou rukou. 

D. Která pomůcka Vám usnadňuje pohyb? 

R3 - Tu naštěstí ještě nepotřebuju. 

E. Jaká pomůcka Vám usnadňuje oblékání?  

R3 - No tak tu taky nemám. 

F. Co Vám usnadňuje podat předmět ze země?  

R3 - Já sama. 

G. Kterou kompenzační pomůckou si pomáháte v dalších činnostech? 

R3 - Nemám. 

  



 

 

Příloha E - Respondent 4 

1. Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě? 

A. Kdy Vám byla diagnostikována revmatoidní artritida? 

R4 - Už jí mám 5 let.  

B. Jaké jsou projevy onemocnění? 

R4 - Klouby na ruce mě bolely a netekly. Ráno pro mě bylo těžký cokoliv uchopit, jak 

to je ztuhlý. Kolena taky. A kyčel mě bolí, hůř se mi hýbe. 

C. Jaké vyšetření Vám bylo prováděno k určení diagnózy? 

R4 - Tak z krve se to pozná, pak ultrazvuku. 

Vy jste šla rovnou k revmatologovi? 

R4 - Ne, obvoďačka mě poslala. 

D. Jaké léky užíváte k léčbě RA ? 

R4 - Beru Trexan a Acidum. 

E. Jakým jiným způsobem léčíte RA? 

R4 - Před 2 roky, jsem byla na výměnu kolena, mám ho železný. 

F. Jak dlouho trvá léčba tohoto onemocnění 

R4 - No dokonce života, z toho se nedá vyléčit. Se to furt vrací. 

G. Jaký vliv má onemocnění na délku života? 

R4 - Zkracuje to život určitě. Se to stále zhoršuje, i když beru prášky. 

2. Jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Jak často jíte mořské ryby? 

R4 - je já nevím, no mám ráda rybičkovou pomazánku, dělám si jí tak každý druhý 

týden asi tak. 

B. Jak často konzumujete mléčné výrobky ? 

R4 - Dost, každý den mám jogurt, piju bílou kávu a kupuju si cottage. K večeři většinou 

si dám něco se sýrem. 

C. Jak často konzumujete zeleninu a ovoce?  

R2 - Tak jablka mám každý den, někdy banán. Ale  zeleninu tak obden. 

D. Jaké doplňky stravy užíváte?  

R4 - Vitamín D, ale myslím, že mi to je prd platný. 

E. Jak často navštěvujete lázně? 

R4 - Každé 2 roky, jezdím do Velichovek. 

F. A jezdíte do lázní jenom tam? 



 

 

R4 - Ano. 

G. Které procedury navštěvujete?  

R4 - Navštěvuju hlavně slatinu, parafín. Vždycky si o tom říkám. 

H. Jak často navštěvujete rehabilitační zařízení? 

R4 - V Litoměřicích. Každý týden. 

I. Co při rehabilitaci provádíte?  

R4 - Magnety mi tam dávají a dělají mi vodní lázní na ruce. Jsem to tam strčila a ono  

to vířilo. 

J. Jak často sportujete ?  

R4 -  Když jsem byla mladá, tak jsem sportovala, teďˇ už to nemá cenu. Nedělám nic. 

K. Tak tedy žádné sporty? 

R4 - Už ne. 

L. Co užíváte ke zmírnění bolesti?  

R4 - Když mě to hodně bolí, tak si musím na noc udělat priessnitzův zábal a vezmu si 

Nimesil. 

M. Jaké obklady používáte ke zmírnění bolesti?  

R4 - Ten priessnitzův obklad.   

N. Kdy dodržujete klidový režim?  

R4- No pokaždé, já už nikam nespěchám. 

3. Jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Která pomůcka Vám usnadňuje přípravu stravy?  

R4 - Minule mi sestřička poradila, takovou škrabku , která má širší to držátko. Ale zas 

tak mi to nepomohlo, chtělo by to spíš někoho kdo to udělá za mě. 

B.  Která pomůcka Vám usnadňuje konzumaci stravy?  

R4 - To zvládám sama. 

C. Která kompenzační pomůckou Vám usnadňuje při hygieně? 

R4 - Je to složitý, ale synové mi nechali udělat vyvýšený záchod, jinak nic. 

D. Která pomůcka Vám usnadňuje pohyb? 

R4 - Tuhle francouzskou berle. 

E. Jaká pomůcka Vám usnadňuje oblékání?  

R4 - Nepoužívám žádnou pomůcku k usnadnění, nemyslím, že je to tak hrozný. 

F. Co Vám usnadňuje podat předmět ze země?  

R4 - Taky nic. 



 

 

G. Kterou kompenzační pomůckou si pomáháte v dalších činnostech? 

R4 - Já používám, jen tu hůl.  

  



 

 

Příloha F - Respondent 5 

1. Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě? 

A. Kdy Vám byla diagnostikována revmatoidní artritida? 

R5 - Ty jo podívejte se do karty spíš. Dlouho co mi na to přišly, tak 8 let. 

B. Jaké jsou projevy onemocnění?  

R5 - Bolí mě snad všechny klouby v těle, jsem úplně neschopná, těžko se to popisuje 

zdravému člověku.  

C. Jaké vyšetření Vám bylo prováděno k určení diagnózy?? 

R5 - Když mi to začalo byla jsem zoufalá, všechny klouby mě začaly bolet najednou  

a bylo mi prostě šíleně. Mojí sestru napadlo, ať si zajdu rovnou na revmatologii, když se 

nemůžu hýbat. Pak už to šlo za sebou, nejdřív mi udělali odběry a sono. Pak rentgen  

a i na  magnetu jsem byla. 

D. Jaké léky užíváte k léčbě RA? 

R5 - Aravu a Brufen beru. 

E. Jakým jiným způsobem léčíte RA? 

R5 - Nic, jen ty prášky. 

F. Jak dlouho trvá léčba tohoto onemocnění?  

R5 - Tak to je doživotní bohužel, ikdyž jsou lepší dny. 

G. Jaký vliv má onemocnění na délku života?  

R5 - I když si to nepřipouštím, tak to život bohužel zkracuje. 

2. Jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Jak často jíte mořské ryby? 

R5 - Je no, já nevím. Tak jednou do měsíce asi, uděláme si s manželem. 

B. Jak často konzumujete mléčné výrobky? 

R5 - Ty nejím vůbec. 

C. Jak často konzumujete zeleninu a ovoce?  

R5 - Nějaký to ovoce a zeleninu sním, ale každý den asi ne. 

D. Jak často konzumujete mléčné výrobky? 

R5 - Ty nejím vůbec. 

E. Jaké doplňky stravy užíváte?  

R5 - To si nekupuju tuplem. 

F. Jak často navštěvujete lázně? 

R5- Já nejezdím, jsem ráda se svým manželem a by se mi stýskalo. 



 

 

G. Jak často navštěvujete rehabilitační zařízení? 

R5 - Už nikam nechodím, nebylo to podle mích představ. 

H. Co při rehabilitaci provádíte?  

R5- Nijak extra nerehabilituju, když už jo, tak se nějak protáhnu no. 

I. Jak často sportujete?  

R5 - Vůbec, jsem ráda, že jsem ráda. 

J. Co užíváte ke zmírnění bolesti?  

R5 - Já jsem pod prášky na bolest. Ale ta účinnost končí kolem 4 h odpo. a to končím  

i já, To pak chodím jak robot. Já si stěží dojdu na záchod. Já dřív sportovala. Ale teď ta 

bolest, já třeba brala 6 Olfenů. A po ránu  ztuhlá nejsem, protože si beru prášek v noci 

ještě. No a když už to nejde vůbec, tak mi nezbude nic jiného než ležet. 

K. Jaké obklady používáte ke zmírnění bolesti? 

L. Nepoužívám je, neměla jsem pocit, že by mi pomáhaly. 

M. Kdy dodržujete klidový režim?  

R5 - Jako ten pravidelně, to musí byt, bez něj to nejde. 

3. Jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Která pomůcka Vám usnadňuje přípravu stravy?  

R5-Vaření už bych nezvládla, dělá to můj manžel. 

B. Která pomůcka Vám usnadňuje konzumaci stravy?  

R5 - Použiju druhou ruku nebo počkám. Je to komplikovaný no. 

C. Kterou kompenzační pomůckou Vám usnadňuje při hygieně? 

R5 - No já vůbec nevlezu do vany. Ono to klouže, já se bojím. Protiskluzová nefunguje. 

A madlo tam nemám to je pravda. Já ho mám doma, ale  nemám ho přidělaný. Pomáhá 

mi,že si umím poradit. 

D. Která pomůcka Vám usnadňuje pohyb ? 

R5 - No francouzské hole a na nákupy už jezdím s vozíčkem. To mě musí manžel 

vždycky naložit a jedem. To se už nedá. 

E. Jaká pomůcka Vám usnadňuje oblékání?  

R5 - To asi ještě zvládám no, nepořizovala jsem si žádnou. 

F. Co Vám usnadňuje podat předmět ze země?  

R5 - Taky manžel. 

G. Kterou kompenzační pomůckou si pomáháte v dalších činnostech? 

R5 - Ať přemýšlím, jak chci tak mě žádná nenapadá. Manžel mi pomáhá ve všem. 



 

 

Příloha G - Respondent 6 

1. Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě? 

A. Kdy Vám byla diagnostikována revmatoidní artritida?  

R6 - Už to bude 6 let, bych řekla.  

B. Jaké jsou projevy onemocnění?  

R6 - Otoky a strašené bolesti kloubů, které se stěhují různě po těle. Bylo celkem šílené 

vůbec chodit nebo ráno vstát z postele. Jsem měla oteklé a hodně bolestivé klouby na 

ruce, lokty, ramena, nemohla jsem s nimi vůbec fungovat. 

C. Jaké vyšetření slouží k určení diagnózy? 

R6 - U revmatologa mi vzali krev a udělal mi sono, Šla jsem nejdřív ke svojí obvodní 

doktorce a ta mě poslala sem 

D. Jaké léky užíváte k léčbě RA? 

R6 - Methotrexat a k tomu ten Acidum.  

E. Jakým jiným způsobem léčíte RA? 

R6 - Ničím, jen léky co mi tady pan doktor předepisuje, si vždycky musím jit pro recept 

F. Jak dlouho trvá léčba tohoto onemocnění ?  

R6 - No budu muset dokonce života brát prášky  

G. Jaký vliv má onemocnění na délku života?  

R6 - Já nevím,řekla bych, asi že žádný. 

2. Jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Jak často jíte mořské ryby? 

R6 - Nejím je vůbec, nikdy jsem je nekupovala ani nejedla, ani na dovolený u moře. 

Třeba v Itálii jsem si vždycky dávala pizzu,ne rybu. 

B. Jak často konzumujete mléčné výrobky ? 

R6 - já nevím, tak někdy v týdnu ten jogurt sloupnu a udělám si maltu. 

C. Jak často konzumujete zeleninu a ovoce?  

R6 - Každý den si dam nějakou zeleninu, mrkev, ředkvičky a tak, ale ovoce moc nejím. 

D. Jaké doplňky stravy užíváte?  

R6 - Dcera mi kupuje toho kozlika,, ten kamio. 

E. Jak často navštěvujete lázně? 

R6 - Do žádných nejezdím, dřív jsme jezdili s podnikem, v 70 letech, ale už nikam 

nejezdím. Ale dřív ta cena byla jiná, teď v dnešní době, no hrůza. 

F. Jak často navštěvujete rehabilitační zařízení ? 



 

 

R6 - Nikam se mi docházet nechce, tak nic nenavštěvuju. 

G. A když nikam nedocházíte, co za rehabilitaci provádíte?  

R6 - Já žádny cviky nedělám, jako jo, nějak to ráno prohejbu, ale rehabilitace to asi 

není. 

H. Jak často sportujete?  

R6 - No to už vůbec, občas si vyjdu s vnoučaty, ale nijak nesportuju aktivně. 

I. Takže žádný sport neprovozujete, třeba plavání?  

R6 - Tak u moře si jdu zaplavat, ale jinak ne. 

J. Co užíváte ke zmírnění bolesti?  

R6 - Dávám si Nimesil do pití a pak takové zábaly z konopí. 

K. Jaké obklady používáte ke zmírnění bolesti?  

R6 - Z toho konopí, ale nesmíte to na mě nikde říct, mi to dává sousedka 

L. Kdy dodržujete klidový režim?  

R6 - Já nevím, já nemůžu ležet, to mi vůbec nepomáhá, tak asi spíš ne. 

3. Jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Která pomůcka Vám usnadňuje přípravu stravy?  

R6 - No já chvíli počkám, než se to zmírní nebo to dělám pomaleji, ale žádnou věc 

nemám. 

B. Která pomůcka Vám usnadňuje konzumaci stravy?  

R6 - Nemůžu Vám říct, že bych využívala. 

C. Kterou kompenzační pomůckou Vám usnadňuje při hygieně? 

R6 - Kompenzační pomůcka taky žádná, já vím, že jsou nějaký, ale já to nepoužívám. 

D. Která pomůcka Vám usnadňuje pohyb? 

R6 - Tak ta bolest není  zas tak hrozná, že bych nemohla chodit, tak ještě nepoužívám. 

E. Jaká pomůcka Vám usnadňuje oblékání?  

R6 - Já všechno zvládám sama. 

F. Co Vám usnadňuje podat předmět ze země?  

R6 - Taky sama, ale občas by to chtělo někoho. 

G. Kterou kompenzační pomůckou si pomáháte v dalších činnostech? 

R6 - V žádný nepoužívám, ani v těch co jste se ptala, ani v žádných dalších. 

  



 

 

Příloha H - Respondent 7 

1. Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě? 

A. Kdy Vám byla diagnostikována revmatoidní artritida?  

R7 - Počkejte, myslím, že 8 let. V roce 2010, jsem tu byla poprvé. 

B. Jaké jsou projevy onemocnění? 

R7 - Klouby na prstech mě hrozně bolely a otékaly. Představte si, kloub na levém 

zápěstí mi natekl jako meloun. S lokty jsem měla taky problém. Pak se začly  ozývat  

i kolena. Ale tak sama se podívejte. Vidíte jak mi prsty nejdou uplně rovně. To je taky  

z toho. 

C. Jaké vyšetření Vám bylo prováděno k určení diagnózy? 

R7 - Udělali mi ten ultrazvuk, brali krev a pak mi řekli, že mám revma, že tam mám 

nějaký látky. 

A vy jste šla rovnou k revmatologovi? 

R7 - Nene, praktik mě poslal. 

D. Jaké léky užíváte k léčbě RA ? 

R7 - Medrol. 

E. Jakým jiným způsobem léčíte RA? 

R7 - No asi další způsob kromě prášků, tak cvičení na rehabilitaci. Dost mi tam 

pomohly, když jsem nemohla moc hýbat ramenem. 

F. Jak dlouho trvá léčba tohoto onemocnění?  

R7 - Sice mi je teď dobře, ale občas se to ozve, ale prášky beru furt. Celý život. 

G. Jaký vliv má onemocnění na délku života?  

R7 - Já nevím, nezajímala jsem se, to není zrovna něco co bych potřebovala si zjišťovat. 

2. Jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Jak často jíte mořské ryby? 

R7 - Ty jo, když mají akci, to je většinou tak jednou do měsíce asi. 

B. Jak často konzumujete mléčné výrobky? 

R7 - Nekupuju je pravidelně, každý den když jdu do krámu pro pečivo, tak si moc 

jogurty ani sýry nekupuju. Já jsem spíš masová. Ale tak 2x v týdnu si dám takový ten 

jogurt ovocný. Si nevzpomenu jak se jmenuje. 

C. Jak často konzumujete zeleninu a ovoce? 

R7 - Každý den, záleží na sezoně, ale jinak pořád nějaký. 



 

 

D. Jaké doplňky stravy užíváte? 

R7 - Tak to žádný. Dětem jsem kupoval céčko, když byly malý, ale sobě nic teď. 

E. Jak často navštěvujete lázně? 

R7 - Nenavštěvuju. Přijde mi to drahý, lékař mi to nepředepíše a abych si to hradila celý 

sama, tak to se mi nechce. 

F. Jak často navštěvujete rehabilitační zařízení ? 

R7 - Navštěvuju. Když jsem měla teď hodně ztuhlý to rameno, tak jsme chodila se 

rozhýbávat na rehabilitaci. Ta fyzioterapeutka tam se mnou různě manipuluje a je to 

lepší. 

G. Co při rehabilitaci provádíte 

R7 - Tak různý cviky, co ona si vymyslí. natahování a protahování. 

H. Jak často sportujete ?  

R7 - Já stará bába, abych ještě sportovala,blázníte ? Opravdu nesportuju, když přijedou 

mladý, tak s nimi jdu na procházku, ale jinak nic. 

I. Co užíváte ke zmírnění bolesti ?  

R7 - Polykám Brufeny a taky si oblíkám na noc rukavice. Pomáhá mi je mít v teple přes 

noc. 

J. Jaké obklady používáte ke zmírnění bolesti?  

R7 - Ty nějak nedělám, moc. 

K. Kdy dodržujete klidový režim ?  

R7 - Jako že bych ležela? To ne.  

3. Jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Která pomůcka Vám usnadňuje přípravu stravy?  

R7 - Mixer mi pomáhá, to tam všechno naházím, abych to nemusela krájet. 

B. Která pomůcka Vám usnadňuje konzumaci stravy?  

R7 - Nic, žádnou specielní pomůcku nemam, používám normální věci. 

C. Kterou kompenzační pomůckou Vám usnadňuje při hygieně? 

R7 - To udělám druhou rukou, nebo si je vystřídám, se kterou mi to jde lip, nic jsem si 

nepořizovala. 

D. Která pomůcka Vám usnadňuje pohyb ? 

R7 - Tu nepotřebuju, jako je pravda, že se mi ta kolena začíná zlobit, ale ne tak abych 

byla jak mrzák o holi. 

E. Jaká pomůcka Vám usnadňuje oblékání ?  



 

 

R7 - Já mám takové triky na to, když je to zrovna ve špatným období, tak si oblíknu 

něco jiného, nebo řeknu manželovi ať mi pomůže  

F. Co Vám usnadňuje podat předmět ze země?  

R7 - Nic.  

G. Kterou kompenzační pomůckou si pomáháte v dalších činnostech?  

R7 - V jakých myslíte třeba?  

Třeba pro psaní nebo jestli máte nějaký nástavec, který by Vám pomáhal.  

R7 - To ne.   



 

 

Příloha I - Respondent 8  

1. Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě? 

A. Kdy Vám byla diagnostikována revmatoidní artritida?  

R8- Od roku 2013 s tím mam starosti. Ten čas letí teda. 

B. Jaké jsou projevy onemocnění? 

R8- Bolí a otýka jí mě kolena a kotníky, hůř se mi ráno vstává občas se mi špatně chodí. 

Ale to ne tak často. A cítím se unaveněji než když jsme byla mladší a bez problémů. 

C. Jaké vyšetření Vám bylo prováděno k určení diagnózy? 

R8-Počkejte, kde jsem všude byla. Tak hnedka mi brali krev a pan doktor mi udělal 

ultrazvuk. Nakonec jsem ještě navštívila rentgen.  

A vy jste šla rovnou na revmatologii? 

R8- Ne, šla jsem normálně k doktorce. 

D. Jaké léky užíváte k léčbě RA? 

R8- K panu doktorovi si chodím pro předpis na Trexan. 

A k tomu Acidum? 

R8- Ano. 

E. Jakým jiným způsobem léčíte RA? 

R8- Jen beru ten Trexan jednou týdně. To je všechno. 

F. Jak dlouho trvá léčba tohoto onemocnění?  

R8- Tak po celý život. Co mi bylo řečeno, se to nedá vyléčit.  

G. Jaký vliv má onemocnění na délku života?  

R8- Určitě ne moc dobrý. Myslím, že to vliv na délku života má určitě  

2. Jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Jak často jíte mořské ryby? 

R8-Nejím vůbec.Ani kapra o Vánoce. 

B. Jak často konzumujete mléčné výrobky? 

R8- Každý den asi ne. 

A máte je aspoň párkrát v týdnu?  

R8- Jo, to asi jo. 

C. Jak často konzumujete zeleninu a ovoce? 

R8- Já nevím. Nikdy mi moc nechutnala zelenina. A ovoce no, tak záleží který.  

A taky někdy v týdnu si dáte? 

R8- To by asi tak odpovídalo. 



 

 

D. Jaké doplňky stravy užíváte? 

R8- Víte jak ty doplňky stravy jsou drahý? Ty na který jsou ty reklamy? To chtějí tolik 

peněz za takový platíčko. Nekupuju. 

E. Jak často navštěvujete lázně? 

R8-  Byla jsem jednou v Teplicích, pak už ne.. 

F. Jak často navštěvujete rehabilitační zařízení ? 

R8- Já nenavštěvuju. Se vždycky prohýbám doma. 

G. Co při rehabilitaci provádíte 

R8- Ono to asi nebude přímo nějaký rehabilitační cvičení. Ale při tý ztuhlosti mi to 

pomůže.  

H. Jak často sportujete?  

R8- Sportování nepatří k mím oblíbeným aktivitám teda. A žádný vlastně nedělám. 

Když mi bylo 17 tak jsem závodně běhala atletiku. Pak už během života nebyl moc čas 

na nějaký sporty. To bylo furt vaření, praní. Jsem byla zapřáhlá v domácnosti. 

I. Co užíváte ke zmírnění bolesti?  

R8- Ibuprofen si vezmu když to bolí. 

J. Jaké obklady používáte ke zmírnění bolesti? 

R8- Spíš nepoužívám. 

K. Kdy dodržujete klidový režim ?  

R8- Asi by se měl. Ale mě nebaví ležet. .  

3. Jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Která pomůcka Vám usnadňuje přípravu stravy?  

R8-Já mám všechno normální, jako každý druhý. 

B. Která pomůcka Vám usnadňuje konzumaci stravy?  

R8- Taky normální příbory.. 

C. Kterou kompenzační pomůckou Vám usnadňuje při hygieně ? 

R8- Po manželovi mi v koupelně zbylo sedátko a madla, byl těžce invalidní. Ale občas i 

já to využiju, když už si nemůžu pomoct jinak. 

D. Která pomůcka Vám usnadňuje pohyb ? 

R8- No tak jako jo bolí mě klouby, není to furt, abych musela chodit stále o holi,  

ale občas jí čapnu  

E. Jaká pomůcka Vám usnadňuje oblékání ?  

R8-Co mi usnadňuje při oblékání?  



 

 

Která pomůcka?  

R8- Nepoužívám.  

F. Co Vám usnadňuje podat předmět ze země?  

R8- No já, kdo jiný. Sluhu jsem si ještě nepořizovala.  

G. Kterou kompenzační pomůckou si pomáháte v dalších činnostech?  

R8- Taky ničím.  

  



 

 

Příloha J- Respondent 9 

1. Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě? 

A. Kdy Vám byla diagnostikována revmatoidní artritida?  

R9- Nemáte to někde napsaný?  

Mám, ale chtěla jsem se ujistit.  

R9- Přesný datum kdy jsem tady byla poprvé si nepamatuji. Cca   

B. Jaké jsou projevy onemocnění? 

R9- Trpím bolestí kloubů, mám velmi oteklé prsty, které občas ztuhnou. Jednu dobu 

bylo dost obtížné v rukou vůbec něco udržet. 

C. Jaké vyšetření Vám bylo prováděno k určení diagnózy? 

R9-.Byla jsem jen na odběru krve a na ultrazvuku. To je všechno. 

A vy jste šla rovnou k revmatologovi? 

R9-Ne. 

D. Jaké léky užíváte k léčbě RA ? 

R9-Metotrexát plus acidum. 

E. Jakým jiným způsobem léčíte RA? 

R9- Prášky jednoznačně, ale krom toho jezdím na rehabku. Abych to procvičila. 

F. Jak dlouho trvá léčba tohoto onemocnění?  

R9- Není to vyléčitelná nemoc. Omezovat mě to bude pořád. 

G. Jaký vliv má onemocnění na délku života?  

R9- Nikdy mi nikdo neříkal, že by to bylo tak závažný, aby to mělo takový vliv  

na délku život.  

2. Jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Jak často jíte mořské ryby? 

R9-Um. Často ne. Ty zmražený nekupuju, stejnak je to napuštěné celé vodou. A moc 

zdravý to taky nebude.  

B. Jak často konzumujete mléčné výrobky? 

R9- Každý den. 

A víc než 2 výrobky, třeba 2 jogurty a k tomu ještě sklenici mléka? 

R9- To míň, sklenici mléka jsem nevypila ani nepamatuju.  

C. Jak často konzumujete zeleninu a ovoce? 

R9- Zeleninu skoro vůbec, ale přes léto nejím skoro nic jiného než ovoce. Na trhu nebo 

co nám vyroste na zahrádce. 



 

 

A to pak konzumujte každý den?  

R9- Jojo. 

D. Jaké doplňky stravy užíváte? 

R9- Od zimy si kupuju vitamín C.  

E. Jak často navštěvujete lázně? 

R9-Já nejsem moc lázeňský typ. 

F. Jak často navštěvujete rehabilitační zařízení ? 

R9- Momentálně ne. Jen když se to opravdu zhorší. Jinak dělám takové rehabilitační 

cvičení doma. 

G. Co při rehabilitaci provádíte? 

R9- To bych spíš Vám musela předvést než takhle popisovat. 

H. Jak často sportujete ?  

R9- Moc ne, s touhle nemocí se moc sportovat nedá. Ale já stejnak nikdy nebyla 

sportovní typ. Občas za půl roku, jedu s manželem na kole, ale to se vážně musím 

přemlouvat 

I. Co užíváte ke zmírnění bolesti ?  

R9-Nejčastěji Brufen. 

J. Jaké obklady používáte ke zmírnění bolesti?  

R9- Prášky mi pomůžou hnedka. 

K. Kdy dodržujete klidový režim ?  

R9- Já mám na starosti ještě spousta povinností. 

3. Jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Která pomůcka Vám usnadňuje přípravu stravy?  

R9- Nepoužívám.  

B. Která pomůcka Vám usnadňuje konzumaci stravy?  

R9 -  Nemám.  

C. Kterou kompenzační pomůckou Vám usnadňuje při hygieně ? 

R9 - Šikovnost jedině. 

D. Která pomůcka Vám usnadňuje pohyb ? 

R9 - To já nepotřebuju. 

E. Jaká pomůcka Vám usnadňuje oblékání ?  

R9- Člověk si musí pomoct sám, pomáhá mi, že jsem šikovná a obratná. 

F. Co Vám usnadňuje podat předmět ze země?  



 

 

R9 - Nepoužívám. 

G. Kterou kompenzační pomůckou si pomáháte v dalších činnostech?  

R9 -  Taky ne. 

  



 

 

 

Příloha K - Respondent 10 

1. Jaké jsou informace pacientů o revmatoidní artritidě? 

A. Kdy Vám byla diagnostikována revmatoidní artritida?  

R10 - 7 let . 

B. Jaké jsou projevy onemocnění? 

R10 - Bolí mě ruce, hlavně malý klouby na ruce, ale někdy i ramena. Bolest se střída z 

jedné na druhou. Teď mě nejvíc bolí pravá ruka. 

C. Jaké vyšetření Vám bylo prováděno k určení diagnózy? 

R10- Tak k určení onemocnění mi vzali krev a taky udělali ultrazvuk. 

A vy jste šla rovnou k revmatologoie? 

R10- Nešla, normálně do nemocnice. 

D. Jaké léky užíváte k léčbě RA ? 

R10- Trexan beru. 

A k tomu ještě acidum, ne? 

R10- Ano máte pravdu. 

E. Jakým jiným způsobem léčíte RA? 

R10- Musím říct, že mi vždycky pomáhají lázně. Tady pan doktor mi to nevěří,  

ale opravdu se po nich cítím líp, odpočatá a všechno. Zas plná energie. 

F. Jak dlouho trvá léčba tohoto onemocnění?  

R10- Já vím, že po dobu, co budu živá, tak s tím budu muset docházet na kontroly. Celý 

život prostě. 

G. Jaký vliv má onemocnění na délku života?  

R10-Určitě ano. Je to nemoc, která se vleče celý život. Nějaký důsledek tam bude. 

2. Jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Jak často jíte mořské ryby? 

R10-To nevím takhle. Občas když mám chuť tak si koupím rybičky, nebo si udělám 

tuňákový salát.  

Tak jednou za měsíc nebo častěji. 

R10- Ano, asi tak jednou do měsíce. 

B. Jak často konzumujete mléčné výrobky? 

R10- Piju každý den kafe, tak tam si dávám mléko. Jinak nevím, záleží co zrovna 

nakoupím nebo tak. 



 

 

Ale  konzumujete jí každý den? 

R10 - To spíš ano. 

A méně než 2 výrobky? 

R10 - Asi tak.  

C. Jak často konzumujete zeleninu a ovoce? 

R10 - Ono se to všechno odvíjí od toho, na co mám chuť  a přiznám se, že na zeleninu 

většinou chuť nemám. A ovoce spíš, ale každý den ho nejím. 

D. Jaké doplňky stravy užíváte? 

R10 - Teď mi vypadl ten název, ale kupuju to v lékárně. 

E. Jak často navštěvujete lázně? 

R10 - To jsem Vám už říkala ne? 

Ne ne, jen že jezdíte. 

R10- Jezdím do Jáchyma, ty určitě znáte ne?  

Ano,znám. 

R10 - Jezdím tam hlavně na ty radonové koupele a další takové koupele.  

F. Jak často navštěvujete rehabilitační zařízení ? 

R10-Nikdy. Já teda cvičím v těch lázních. Ale doma nic nenavštěvuju. 

G. Co při rehabilitaci provádíte 

R10- Tak s nimi podle toho co mi řeknou.  

Doma teda ne? 

R10- Ze začátku jo, pak už ne. Teda ne přesně ty cviky co tam dělám s nimi. Tak různě 

se rozpohybuju. 

H  Jak často sportujete ?  

R10 - Chodím plavat v týdnu, teda když mi to stav dovolí. Ale většinou jak mi hned jak 

to přejde tak jdu do bazénu. A chodím i všude pěšky. 

I. Co užíváte ke zmírnění bolesti ?  

R10 - Hodně prášky a dělám si kopřivový čaj. 

Brufen užíváte? 

R10 - I Nimesil. 

J. Jaké obklady používáte ke zmírnění bolesti?  

R10-Přijde mi účinnější si vzít prášky než obklad. 

K. Kdy dodržujete klidový režim ?  

R10- Mě hlavně pomáhá práce na to bolení. Nedokážu si představit jen nic nedělat. 



 

 

3. Jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní artritidou? 

A. Která pomůcka Vám usnadňuje přípravu stravy?  

R10 - Nemám. 

B. Která pomůcka Vám usnadňuje konzumaci stravy?  

R10 - Já jsem ještě schopná se najíst. Nevypadám podvyživeně, ne?  

C. Která kompenzační pomůcka Vám usnadňuje při hygieně ? 

R10 - Kompenzační pomůcka to přímo není, ale měli jsem vanu, ale v novém bytě už 

máme sprchový kout. S těma rukama mi to moc nepomohlo, ale je to snadnější aspoň  

v něčem.  

D. Která kompenzační pomůcka Vám usnadňuje pohyb ? 

R10 - Tu jsem díky bohu ještě nesháněla.  

E. Jaká pomůcka Vám usnadňuje oblékání ?  

R10 - Já se obejdu bez pomůcek. 

F. Co Vám usnadňuje podat předmět ze země?  

R10 - Celý život jenom já. Ale máte pravdu, s tou nemocí se zhoršilo. 

G. Kterou kompenzační pomůckou si pomáháte v dalších činnostech?  

R10 - Já jsem nikdy nic nevyužívala ani nekupovala, nemyslím, že bych byla tak 

zmrzačená abych je musela používat. 



 

 

  

Příloha L- Metoda tužka-papír 

 

 



 

 

 

  



 

 

Příloha M - Odborný článek do časopisu 

 

Postižení pacienta s revmatoidní artritidou 

Disability of a patient with rheumatoid arthritis 

Autor: Nela Záhorová 

Spoluautor: Mgr. Marie Froňková 

 

Souhrn: Tento článek pojednává o revmatoidní artritidě, se zaměřením na pacientovy 

informace o nemoci, dodržování režimových opatřeních a využití kompenzačních 

pomůcek. Poznatky vychází z výzkumu, který se věnuje pacientům, kteří jsou  

diagnostikováni  s revmatoidní artritidu. Zabývá se dodržováním režimových opatřeních 

v oblasti pohybu, stravování, rehabilitace, tišení bolesti a využitím kompenzačních 

pomůcek při každodenních činnostech.  

Klíčová slova: revmatoidní artritida, režimové opatření, kompenzační pomůcky, 

ošetřovatelství 

 

Summary: The article deals with rheumatoid arthritis, focusing on patient information 

about his illness, adherence to regime measures and the use of compensatory aids. It is 

based on a bachelor's thesis, which deals with patients diagnosed with rheumatoid 

arthritis, individual regimens in the area of movement, eating, rehabilitation and pain 

relief. In the last part, it deals with the use of compensatory aids in patients.  

 

Key words: rheumatoid arthritis, regime measures, compensatory aids, nursing 

 

Úvod 

Revmatoidní artritida je často se vyskytující zánětlivé chronické onemocnění neznámé 

etiologie, které způsobuje změnu kloubů a invaliditu. U pacienta vede toto onemocnění 

k velké bolestivosti, snížení hybnosti a fyzických schopností (Fauci a Langford, 2013). 

Epidemiologické ukazatele naznačují, že zkracuje život o 10 let a prognóza nemocného 

bývá srovnatelná s prognózou pacientů s některými typy lymfomů (Olejárová, 2008). 



 

 

Kromě ovlivňování pohybových funkcí u pacienta má vliv  i na pacientovy emoce, 

psychiku, rodinné vazby a jeho pracovní výkonnost. Proto péče o pacienta by měla být 

komplexní a brát na zřetel všechny aspekty této nemoc. Neměla by být pouze 

farmakologická, ale měla by zahrnovat i nefarmakologické terapie a postupy 

(Haluzíková a Římovská, 2010). Cílem bylo zjistit, zda pacienti si jsou této skutečnosti 

o jejich nemoci vědomi, a zda se jim snaží předejít správným stravováním, pohybem  

a používáním vyhovujících kompenzačních pomůcek.  

 

Metodika výzkumu 

Pro výzkumnou část, byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, která probíhala 

formou polostrukturovaného rozhovoru. Výzkum byl prováděn v Rheumacentru E.A.C. 

Terezín. Výzkum probíhal od října 2017 do únoru 2018. Respondenti  byli vybrání  

na podkladě doby trvání jejich diagnózy, která byla od 2 do 8 let. Podařilo se vybrat 

deset respondentů. Dále bylo vytvořeno dvacet sedm otázek zabývajících se 

pacientovými informacemi o nemoci, dodržováním režimových opatření a využití 

kompenzačních pomůcek v oblasti activity of daily living.  

  

Výsledky výzkumu 

Informace o revmatoidní artritidě 

Záměrem prvního cíle bylo zjistit, jaké jsou informace pacientů s revmatoidní artritidou. 

Z výzkumu vyšlo najevo, že všichni dotazovaní respondenti byli obeznámeni  

o celoživotním postižením, ale o vlivu na délku života a tedy závažnosti 

onemocnění nikoliv. Kromě chronického průběhu je u pacientů s revmatoidní artritidou 

i snížená očekávaná délka života z důvodu především kardiovaskulárních onemocnění  

(Závada, 2011). Této informace si bylo vědomo pouhých šest dotazovaných 

respondentů. Což může být způsobeno faktem, že většina pacientů  smýšlí  

o revmatoidní artritidě pouze jako bolesti kloubů, ale o mimokloubních projevech  

a náchylnosti k dalším onemocněním nejsou informování. Bylo by tedy vhodné, aby 

ošetřující revmatolog nebo sestra v revmatologické ambulanci zdůraznila jaký další vliv 

může mít toto onemocnění a proběhla řádná edukace.  

 



 

 

Dodržování režimových opatření  

Druhý cíl ověřoval, jaké je dodržování režimových opatření u pacientů s revmatoidní 

artritidou. Z výzkumu vyplynulo, že dietní režim nebyl u respondentů dodržován 

vůbec. Pohybový režim dodržovali čtyři respondenti a rehabilitaci  provádělo jen 

pět respondentů. Přitom léčba RA by měla být komplexní a obsahovat více způsobů 

léčby. Zahrnovat režimové opatření a rehabilitace (Němec et al., 2016). Dietní opatření, 

které jsou spojeny s ovlivněním aktivity revmatoidní artritidy a předcházením 

komplikací choroby (Howard et al., 2007). Nebyly u žádného respondenta zahrnuty  

ve všech směrech. Všechny položky ve své stravě, jako příjem omega-3 mastných 

kyselin ve formě ryb, vápník v požadované dávce, vitamín D a vitamíny z ovoce  

a zeleniny nezahrnoval žádný z dotazovaných.  Dále pohyb hraje důležitou roli v životě 

pacientů s revmatoidní artritidou. Při pravidelné tělesné aktivitě se zlepšuje funkce 

svalů a kloub. Naopak nečinnost vede k ochabnutí svalů a oslabení chrupavčité vrstvy, 

což vede ke zrychlení pacientovy únavy a ztuhnutí kloubů (Hegarty et al., 2015). Pouze 

čtyři  respondenti uvedli, že se věnují pravidelně nějaké aktivitě. Významnou  

pomůckou  je i balneoterapie v kombinaci s rehabilitačními postupy (Olejárová, 2011). 

Pouze dva respondenti pravidelně navštěvují lázně. Rehabilitaci buď pod vedením 

fyzioterapeuta nebo některou z fyzikálních metod provádělo pět respondentů 

U režimového opatření tišení bolesti si respondenti vedli lépe a sedem z nich uvedlo, že 

kombinuje medikaci ještě s nějakým jiným nefarmakologickým postupem. Přesto bylo 

překvapivým zjištěním, že aplikaci obkladů, které také slouží ke zmírnění bolesti uvedli  

pouze tři respondenti. Z toho lze vyvozovat, že o nefarmakologických metodách 

snížení bolesti, jsou pacienti s revmatoidní artritidou informování lépe, než  

o důležitosti vůbec předcházení rozvinu nemoci ještě doplněním medikamentózní 

léčby  o režimová opatření. Přesto by měli být pacienti více edukováni ve všech již 

zmíněných oblastech.  

Využití kompenzačních pomůcek 

Třetí cíl ověřoval, jaké je využití kompenzačních pomůcek u pacientů s revmatoidní 

artritidou při pohybu, při hygieně, přípravě stravy a při dalších běžných aktivitách  

v životě. Z výzkumu vyplynulo, že jejich využití je ve všech oblastech velmi nízké, 

ale pokud měl respondent výrazný problém v oblasti pohybu, s chůzí, využíval 

kompenzační pomůcku. Naopak při manuálních činnostech, jako příprava stravy, 



 

 

je jejich využití mizivé a při dalších denních aktivitách jako např. oblékání žádné. 

Přestože jejich využívání dle Šmucrové (2016) vede u pacientů k úlevě od bolesti  

a také ochraně kloubů. Proto by se i v tomto ohledu mělo pacientům poskytnout více 

informací, o kompenzačních pomůckách, které mohou využít v různých sférách  

a povedou ke zkvalitnění jejich života. 

 

Závěr: 

Pacienti s revmatoidní artritidou by  měli být lépe edukováni o svém onemocnění, 

důležitosti režimových opatření a využití kompenzačních pomůcek. Všechny tyto kroky 

by měly vést ke zlepšení jejich stavu a předcházení progresu nemoci. 
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