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Pády

• pád vzniká v prípade, že mechanizmy 
zabezpečujúce rovnováhu tela nedokážu 
adekvátne a pohotovo reagovať na zmenu polohy 
ťažiska tela

• v domácich podmienkach i v zdravotníckych 
zariadeniach

• asi 6% pádov vedie k vážnemu poraneniu, ako je 
krvácanie, zlomenina alebo hematóm

• pády v nemocniciach môžu viesť k predĺženiu 
pobytu pacienta v zdravotníckom zariadení



Príčiny pádov

• nehoda v určitom prostredí                                                                               
• porucha chôdze, rovnováhy alebo slabosť       
• vertigo
• kolaps                                                                        
• zmätenosť                                                                 
• posturálna hypotenzia                                            
• poruchy zrakovej ostrosti                                       
• iné špecifikované príčiny                                     



Prevencia pádov

• vyšetrenie lekárom (pády v minulosti, súčasne 
liečené ochorenia)

• pohybové aktivity (rehabilitácia na zvýšenie svalovej 
sily, koordinácie, stability)       

• zhodnotenie individuálneho rizika pádov
• nosenie vhodnej obuvi
• eliminácia rizík v domácnosti (odstrániť telefónne a 

elektrické šnúry, malé skrinky postavené na podlahe, 
nešmykľavé povrchy v kúpeľni a WC)

• vhodné osvetlenie miestností a schodísk                                                              
• používanie kompenzačných pomôcok



Komplikácie pádov

• úmrtie

• disabilita

• predĺženie hospitalizácie

• umiestnenie do zariadenia pre liečbu dlhodobo 
chorých

• psychologické problémy

• súdne spory



Analýza pádov u kúpeľných pacientov



Cieľ

• analýza pádov u kúpeľných pacientov liečených v Slovenských 
liečebných kúpeľoch Piešťany v priebehu balneorehabilitácie v čase 
od 1.1.2015 do 31.12.2015

• zo zdravotnej dokumentácie pacientov, u ktorých došlo v priebehu 
balneorehabilitácie k pádu sme vypísali nasledovné údaje:
-vek
-pohlavie
-spôsob ošetrenia
-následky pádov
-vyžiadanie si skrátenia kúpeľnej liečby
-komorbidity
-užívané lieky



Charakeristika súboru pacientov

• celkovo hospitalizovaných v SLK Piešťany 
25 774 pacientov

• 15 301 žien 

• 10 473 mužov

• priemerná dĺžka kúpeľnej liečby bola 11 dní

• vekové zloženie 



Indikácie ku kúpeľnej liečbe 2013 2014

v SLK Piešťany, a.s. abs. % abs. %

Bolesti chrbta                                    
(vertebropatie, diskopatie, skoliózy)

25 135 86,5 21 767 81,8

Osteoartróza 1 623 5,6 1 994 7,5

Poúrazové stavy 1 483 5,1 1 944 7,3

Zápalové reumatické choroby 386 1,3 407 1,5

Neurologické ochorenia 364 1,3 383 1,5

Deti a zriedkavé indikácie 73 0,3 130 0,5

Spolu 29 064 100,0 26 625 100,0



Výskyt pádov

• u 131 pacientov,  z toho bolo 94 žien a 37 
mužov

– priemerný vek žien bol 68,55 rokov

– priemerný vek mužov bol 70,39 rokov



Vekové zloženie pacientov

Vek Počet pádov Celkový počet pacientov

0-9 1 13

10-19 2 127

20-29 1 337

30-39 1 800

40-49 4 1760

50-59 10 4650

60-69 38 8436

70-79 37 7231

80-89 41 2191

90- 1 113



Následky pádov
• 13 pacientov bolo 

po páde bez 
následkov

• 60 pacientov bolo 
nutné ďalej 
sledovať zdravotný 
stav

• 58 prípadov si 
vyžiadalo lekársky 
zákrok či liečbu

Následky pádov počas 

kúpeľnej liečby n - 131
Počet pacientov

zlomeniny 18

vertebrálne 0

non-vertebrálne 18

fisúry 1

luxácie ramena 2

distorzie 11

kontúzie 80

tržné rany 10

otras mozgu 1

skrátenie kúpeľnej liečby 5



Následky pádov

• v 5 prípadoch sa následkom pádu musela 
kúpeľná liečba predčasne ukončiť

• u 1 pacienta si pertrochanterická fraktúra 
vyžiadala operačné riešenie



Špecifiká geriatrických pacientov

• hypomobilita (pohodlnosť, strata motivácie, narastanie 
pohybového dyskomfortu, instabilita, neistota v 
priestore)

• dekondícia (výsledok dlhodobej inaktivity, nízka 
tolerancia fyzickej námahy, znížená maximálna aeróbna 
kapacita)

• sarkopénia (svalová atrofia a slabosť, involučné zmeny, 
zmena hormonálnej regulácie, vedie k hypomobilite, 
instabilite a rozvoju imobilizačného syndrómu)



Vekové zloženie pacientov po páde



Charakteristika

• s vekom sa zhoršuje interakcia kosti a svalu

• úbytok buniek periostu
• zhoršená odpoveď periostu na 

parathormón a rastové faktory
• tuková infiltrácia drene

• zmenšenie svalových vlákien
• myosteatóza
• atrofia svalov



Zmeny pohybového systému v starobe

• pokles svalovej sily

• úbytok kostnej hmoty (osteopénia a

• osteoporóza)

• klesá elasticita a pevnosť väzov

• starnutie chrupaviek odlišné od 
osteoartrózy

• zhoršenie propriocepcie a pohybovej 
koordinácie



Pády u seniorov

• užívanie liekov

• psychomotorické spomalenie

• klesajúca tolerancia telesnej a psychickej záťaže

• imunodeficit

• strata koordinácie pohybu, instabilita

• chronická bolesť, senzorické deficity



Mechanizmy pádov

• zakopnutie

• pošmyknutie

• zlyhanie podporných pomôcok

• náhla strata rovnováhy (nevoľnosť, 
mdloba)



Ročná incidencia pádov v priebehu 
kúpeľnej liečby

Ročná incidencia pádov 
v priebehu 

kúpeľnej liečby
%

počet prípadov 
na 1000 

liečených

celkovo   (131/25 774) 0,51 5,08

muži         (37/10 473) 0,35 3,53

ženy          (94/15 301) 0,61 6,14



Miesto pádu % počet
v ubytovacom zariadení 49 64/131

v balneoterapii 22 29/131
mimo areálu kúpeľov 21 27/131

v kúpeľnom parku 8 11/131
spolu 100 131

Lokality pádov



Mechanizmy pádov



Komorbidity u pacientov

Komorbidita u pacientov s pádmi Počet pacientov %

Kardio-vaskulárne choroby 114 87

Koronárna choroba srdca 54 41
Arteriová hypertenzia 48 37
Fibrilácia predsiení 6 5
Chronické srdcové zlyhávanie 5 3,8
Stav po cievnej mozgovej príhode 1 0,7

Diabetes mellitus 12 9

Neurologické ochorenia 2 1,5

Osteoporóza 11 8

Bez komorbidity 30 23



Lieky ako rizikový faktor pádov

• ovplyvňujúce vigilitu (sedatíva, hypnotiká, antihistaminiká)

• spôsobujúce zmätenosť (antihistaminiká, spazmolytiká, 
opioidy, antidiabetiká)

• spôsobujúce ortostatickú hypotenziu (nitráty, 
antihypertenzíva, diuretiká, neuroleptiká)

• bradykardizujúce (betablokátory, digoxín, blokátory kalciových 
kanálov)



Lieky ako rizikový faktor pádov

• antiarytmiká

• digoxín

• hypnotiká

• diuretiká

• blokátory kalciových kanálov



Antihypertenzívna liečba

• krvný tlak je komplexná veličina, závisí od: 

• elasticity aortálnej steny

• aktuálneho periférneho cievneho odporu

• hormonálneho a nervového riadenia

• betablokátory ovplyvňujú tlak krvi, pulzovú 

frekvenciu, dychovú frekvenciu, znižuje 

fyzickú prácu srdca

• mechanizmus pôsobenia – vazodilatácia, 

zníženie sily kontrakcie



Podiel hypertonikov

• Pády z kolapsu • Ostatné úrazy a pády



Záver

Pády v priebehu kúpeľnej liečby 0,51% (131/25 774)

Ročná incidencia pádov 5,08 prípadu/1000 liečených

Ročná incidencia pádov u žien/mužov 6,14 vs. 3,53/1000 liečených

Zlomeniny v dôsledku  pádov 14% (18/131)

Ročná incidencia zlomenín 0,69 prípadu/1000 liečených

Ročná incidencia zlomenín u žien/mužov 0,98 vs.  0,29/1000 liečených

Najčastejšia lokalita  výskytu pádov ubytovacie priestory (49%)



Diskusia

• pacient akéhokoľvek pohlavia, veku a fyzickej spôsobilosti môže byť 
ohrozený v zdravotníckom zariadení pádom spôsobeným jeho 
zdravotným stavom, diagnostikou, farmakoterapiou či chirurgickou 
liečbou

• oslabenie pacienta alebo zhoršenie zdravotného stavu
• prevencia - súčasťou anamnézy by mali byť informácie o pádoch 

v minulosti, liečené ochorenia a užívanie liekov predisponujúcich 
k vyššiemu riziku pádov

• pohybová aktivita zameraná na zvýšenie svalovej sily, rovnováhy, 
nácviku koordinácie a flexibility

• nosenie vhodnej obuvi, eliminácia rizík v domácnosti, odstránenie 
elektrických šnúr, skriniek, dostatočné osvetlenie, používanie 
vhodných kompenzačných pomôcok, v prípade porúch zrakovej 
ostrosti korekcia zraku



Záver

• nové poznatky o prevencii pádov, ich príčinách 
či možnostiach skríningu rizikových osôb 
umožňujú predchádzať ich následkom

• vzhľadom k vážnym následkom je nutné tejto 
problematike venovať zvýšenú pozornosť

• prieskum by mohol byť podkladom pre ďalšie 
zisťovania týkajúce sa výskytov pádov, 
sledovanie i ďalších veličín (mobilita pacientov, 
hodnotenie zrakovej ostrosti, miera 
samostatnosti)



Ďakujem za pozornosť!


