
Rozsah problému 

Prodloužení pobytu pacienta na lůžku vede k mnoha problémům 

jako například —

 Snížení mobility/ funkčnosti  pacienta

 Spánková deprivace

 Delírium

 Alterace nutričního stavu

 Prolongovaná hospitalizace

 Nutnost post-hospitalizačních

rehabilitačních pobytů

 Nárůst finančních nákladů

Zahájení časné fyzioterapie a progresivní mobilizace pacienta jsou

uváděny jako intervence vedoucí ke snížení délky delirantních

stavů a zkrácení délky trvání UPV

Jak na to ????????

 Použití multidisciplinárního a koordinovaného přístupu

 Zavedení protokolu řízeného společně lékařem, sestrou 

a fyzioterapeutem

 Minimalizace užívání sedativ u pacienta  a snaha o denní 

přerušení sedace 

 Adresní vyhodnocování delirantních stavů pacientů

 Screening způsobilosti pacienta k nejvyšší možné úrovni 

mobility

 Stanovení cílů na „míru“ pro maximální mobilitu pacienta

Účel

Zavedení evidence - based mobility protokolu určeného k

udržení základní mobility a funkční kapacity pacientů, snížení

výskytů delirií, snížení počtu dnů na UPV a snížit délku pobytu

u hospitalizovaných pacientů

Proč ?????

 Implementace multidisciplinárního zaměření se na

časnou mobilizaci v rámci každodenní klinické rutiny

 Udržet pacienty v základní pohybové a funkční úrovni

 Zahájit mobility protokol, pokud je pacient

hemodynamicky stabilní

 Mobilizovat pacienty s aktivitou alespoň dvakrát

denně

Důležitý je kontinuální progres !!!!!!!

 Multidisciplinární vizity 

 Sestra by měla hlásit stav mobility každého pacienta při 

změně směny

 Při překladech na  a z jiných jednotek prověřit aktuální 

stav mobility  pacienta - kontinuita

 Jasná identifikace úrovně mobility levelu pacienta

Nastavení screeningu ve FN Brno

 Screening se vztahuje na pacienty, u kterých bude

předpokládaná délka hospitalizace na JIP /KARIM delší

než 3 dny

 Pokud je předpokládaná délka hospitalizace delší než

3 dny, úvodní úroveň se stanovuje nejpozději do 48

hodin od příjmu pacienta

 Přehodnocení úrovně mobility se bude provádět

nejméně 1x za 24 hodin

Cíle ve FN Brno

 Zavedení jednotného hodnocení pohybového stavu 

pacientů 

 Stanovit odpovědnost, povinnosti  a kompetence 

NLZP

 Sjednotit postup při mobilizaci pacienta a zajistit 

návaznost rehabilitační péče při hospitalizaci pacienta 

na odděleních PMDV FN Brno 

MOBILITY PROTOKOL JAKO CESTA

Mobility protokol – Mgr. Moravčík Branislav, KARIM FN Brno


