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ČASNÁ FYZIOTERAPIE – MOBILITY PROTOKOL     

NA KARIM FN OSTRAVA
PhDr. R.  ZOUBKOVÁ, PhD., Mgr. I.CHWALKOVÁ, Doc. MUDr. J. MÁCA, PhD. 

KARIM FN Ostrava, Lékařská fakulta, Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů,  
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Výsledky

Byl potvrzen význam časné mobilizace na zlepšení svalové síly.

Z celkového souboru 111pacientů byl partný trend pro zkrácení

délky UPV u pacientů, kteří časně zahájili fyzioterapii a během

cvičení využívali motomed. Současně byl zaznamenán význam

mobility protokolu s ohledem na kratší délku fyzioterapie k

dosažení stejné svalové síly u pacientů, kteří cvičili s

motomedem .

Generalizovaná slabost je jednou

z komplikací u nemocných s víceorgánovým

selháním, sepsí a déletrvající mechanickou

ventilací. Je důsledkem imobilizace, zánětlivých

procesů, léčby farmakologických činidel jako

jsou kortikosteroidy, svalová relaxancia,

nervosvalové blokátory, antibiotika a přítomností

neuromuskulárních syndromů spojených s

kritickým stavem [1-6]. Může být i důvodem

protrahované závislosti na mechanické ventilaci.

Frekvence klinické periferní svalové slabosti byla

zaznamenána u 25%-33% uměle ventilovaných

pacientů 4-7 dnů [7,8], u 60% pacientů s akutním

syndromem respirační tísně [9], u 35%-76%

septických pacientů [10 - 11]. Z tohoto důvodu je

důležité, aby se zabránilo nebo zmírnilo svalové

dekondici co nejdříve u pacientů v intenzivní

péči.V tomto ohledu byl formulován v roce 2009

formulován koncept “Enhanced Early

Physiotherapy Rehabilitation Protocol in Intensive

Care Unit”, který má sloužit k zlepšení mortality a

morbidity ventilovaných kriticky nemocných

pacientů [11].

Metodika:

Na lůžkovém oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a

intenzívní medicíny (KARIM) FN Ostrava proběhla v období 2019-

2020 prospektivní randomizovaná studie. Ve sledované skupině

pacientů bylo po zahájení weeningu zahájena fyzioterapie dle

mobility protokolu s využitím motomedu. Fyzioterapie probíhala 2x

denně. 1 X denně proběhla na motomedu. V kontrolní skupině

fyzioterapie probíhala dle mobility protokolu KARIM 2x denně. Před

propuštěním pacienta z JIP proběhl test jízdy na motomedu u obou

skupin sledovaného souboru pacientů.

Diskuse

Nedávné studie ukázaly, že časná fyzická

mobilizace může být provedena u kriticky

nemocných pacientů, i když tito pacienti

vyžadují mechanickou ventilaci [1-4]. Denní

jízda na motomedu (pasivní a aktivní) může

zlepšit funkční kapacitu, osobní pocit

funkčního stavu a svalové síly u pacientů v

intenzivní péči [6]. Po rehabilitaci byla

zaznamenána výrazná zlepšení ve smyslu

zvýšení svalové síly horních i dolních

končetin, zlepšení přesunových aktivit,

lokomoce, chůze do i ze schodů (i času pro

odpojení od UPV) (11).
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Závěr

Závěry studie prokázaly význam časné fyzioterapie s použitím

mobility protokolu. Byl zaznamenán trend pro zkrácení délky UPV

a zlepšení svalové síly u pacientů ve sledované skupině, kde

probíhala fyzioterapie s využitím motomedu.
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