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ÚVOD 

Kůže představuje první linii obrany lidského organismu proti poranění a infekci. V kůži 

máme řadu buněčných typů, mnohé s výjimečnými funkcemi (Vašků, 2013, s. 7-13). Na 

rozdíl od jiných orgánů nás naše pokožka obklopuje a chrání. Kůže je neustále ovlivňována 

vnitřními faktory v těle a vnějšími faktory z životního prostředí. Se zvyšujícím se věkem 

dochází ke snížení kolagenu, obsahu vody v pokožce, k atrofii, nepravidelné pigmentaci, 

ochabování a suchosti. Správná funkce pokožky a její vzhled souvisí se specifickými 

požadavky na její výživu. Stárnutí kůže lze zpomalit její dostatečnou ochranou antioxidanty a 

hydratací. Pečovat a chránit to znamená pečovat o zdraví kůže a chránit ji před nemocí. Proto 

je třeba věnovat adekvátní pozornost, prevenci a péči o zdravou kůži, kterou senioři potřebují 

(Richter, 2011, s. 246-256). 

Přehledová bakalářská práce je zaměřena na oblast prevence a péče o zdravou kůži u seniorů 

s cílem odpovědět na otázku: „Jaké byly publikovány poznatky o preventivní a ošetřovatelské 

péči o kůži seniorů v České republice a v zahraničí?“ Pro vypracování bakalářské práce byly 

stanoveny následující dílčí cíle: 

Cíl 1. Předložit dohledané poznatky o prevenci a ošetřovatelské péči o kůži seniorů. 

Cíl 2. Předložit dohledané poznatky o významu a vlivu výživy na kůži seniorů. 

Cíl 3. Předložit dohledané poznatky o výskytu kožních projevů na kůži seniorů. 

Jako vstupní literatura k tématu přehledové práce byly prostudovány následující tituly: 

SCHULER, Matthias, OSTER, Peter. 2010. Geriatrie od A do Z pro sestry. 1. vyd. Praha: 

Grada.  2010. ISBN 978-80-247-3013-4.   

NÉMETH, František, OSTER, Peter. 2009. Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo. 1. vyd. 

Martin: Osveta.  2009. ISBN 978-808-0633-141. 

POKORNÁ, Andrea, MRÁZOVÁ, Romana. 2012. Kompendium hojení ran pro sestry. 1. 

vyd. Praha: Grada. 2012. ISBN 978-80-247-3371-5. 

HUDÁKOVÁ, Anna, MAJERNÍKOVÁ, Ľudmila. 2013.  Kvalita života seniorů v kontextu 

ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada. 2013. ISBN 978-80-247-4772-9. 
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POKORNÁ, Andrea, NEJEDLÁ, Marie. 2013. Ošetřovatelství v geriatrii: hodnotící nástroje. 

1. vyd. Praha: Grada. 2013. ISBN 978-80-247-4316-5. 

TOPINKOVÁ, Eva. 2005.  Geriatrie pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén. 2005. ISBN 80-7262-

365-6. 

Po stanovení cílů a prostudování výše uvedené literatury byla provedena rešerše a dohledány 

relevantní plnotexty odborných článků. 

 

1 REŠERŠNÍ ČINNOST 
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ALGORITMUS REŠERŠNÍ ČINNOSTI 

                                                                                         

VYHLEDÁVACÍ KRITÉRIA: 

- Senior, prevence, ošetřovatelská a hygienická péče, vzdělávání, výživa, kožní projevy 

- Elderly, prevention, nursing and public health care, education, nutrition, skin manifestation 

- Recenzované články 

- Čeština, angličtina, němčina 

- 2005-2015 (1 článek z roku 2002 a2 články z roku 2001 zařazeny z důvodu aktuálnosti). 

                                                                                          

DATABÁZE 

MEDVIK, EBSCO, MEDLINE, PROQUES, CINAHL, GOOGLE scholar 

                                                                                          

Nalezeno 226 článků 

                                                                                          

- Vyřazující kritéria: Nerecenzované články 
- Duplicitní články 
- Kvalifikační práce 
- Články nesplňující zadaná kritéria 

                                                                                           

Zadání rešeršní vyhledávací činnosti, Národní lékařské knihovně v Praze.  

Vyhledáno17  článků v českém jazyce, použity 2 články v bakalářské práci. 

Vyhledáno 58 článků v anglickém jazyce, použito 8 článků v bakalářské práci. 

Vyhledán 1 článek v německém jazyce, použit 1 článek v německém jazyce. 

 

SUMARIZACE VYUŽITÝCH DATABÁZÍ A DOHLEDANÝCH DOKUMENTŮ 

MEDVIK  16                                       MEDLINE   4                          CINAHL 10 

EBSKO 31                                            PROQUEST 3                         GOOGLE scholar 2 

SUMARIZACE DOHLEDANÝCH PERIODIK A DOKUMENTŮ 

Dermatologie pro praxi- 5článků.                                  Medicína pro praxi-3 články. 

Referátový výběr dermatovenerologie- 2 články.         Vnitřní lékařství- 2 články. 

Interní medicína pro praxi- 3 články.                    Klinická farmakologie a farmacie-1 článek.                  

 

 

Pro tvorbu teoretických východisek bylo použito 63 dohledaných článků. 
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2 PREVENCE A PÉČE O STÁRNOUCÍ KŮŽI 

 Kožní změny patří mezi nejvíce viditelné známky stárnutí. Kožní změny jsou spojeny 

s environmentálními faktory, genetickou výbavou a faktory vyvolávající kožní změny. Mezi 

tyto faktory patří alergie, životní styl, výživa, pohyb, hydratace, stres, pití alkoholu, kouření, 

hygiena a péče o pokožku. Kůže nás chrání před vlivy životního prostředí, pomáhá 

kontrolovat tělesnou teplotu a rovnováhu tekutin, elektrolytů obsahuje nervové receptory, 

které umožňují cítit dotyk, vibrace, bolest, tlak. Senior je vystaven vyššímu riziku poranění 

kůže. Kůže je tenčí, ochranná vrstva tuku je ztracena a schopnost vnímání výrazně snížena. 

Kůže seniorů má pomalejší schopnost regenerace a hojení. Je obtížné často odlišit normální 

změny od kožních onemocnění (Bianchi, Cameron, 2008, s. 26-30). Kůže je vystavena 

stálému tlaku prostředí, její význam pro udržení integrity a funkčnosti je velice důležitý. 

Stárnutí kůže se projevuje zpomalením regenerace buněk, sníženou obranyschopností 

organismu a hormonálními změnami. Tento proces ovlivňuje vnější i vnitřní prostředí, 

genetická dispozice, věk, strava, sluneční záření a také životní styl seniora. Základní 

preventivní funkce ve vztahu k ošetřovatelské péči o seniora je: Imunitní (ochranná) proti 

bakteriím, virům, mykózám, chemickým látkám, fyzikálním vlivům (UV záření).  

Termoregulační funkce, která napomáhá udržet stálou teplotu pomocí vazokonstrikce a 

vazodilatace, sekrecí potu, podkožním tukem, chlupy a vlasy. Resorpční a absorpční funkce, 

zajišťují hospodaření s vodou, vstřebávání léků, léčebných prostředků a uskladňují vitamíny 

rozpustné v tucích. Sekreční funkce vylučuje z těla odpadní látky pomocí potu, mazu a 

metabolická funkce spočívá v přeměně melaninu, vitamínu D a tvorbě protilátek. Ochranná 

funkce přispívá k ochraně před mikroorganismy. Kůže je přirozeně mírně kyselá s pH mezi 4- 

5,5. Tento faktor přispívá k ochraně před mikroby. Další ochranou je symbióza 

mikroorganismů na kůži, které přeměňují dusičnany v potu na oxid dusnatý a přispívají tak 

k ochraně proti patogenním houbám.  Estetická funkce dnes hraje velmi významnou roli 

hlavně v sociální, ale i psychické oblasti. Vypovídá mnohé o životním stylu seniora, 

imunitním i hormonálním systému (Pokorná, Mrázová, Krejcar 2012, s. 83-86).        

Celkově v pokožce (epidermis) ubývá pigment melanin, ale v určitých částech těla např. na 

rukou pozorujeme zmnožení pigmentace a vznik stařeckých skvrn. Škára (dermis nebo 

corneum) ve stáří snižuje tvorbu kolagenu, nastává pokles napětí kůže, ztráta elasticity, začíná 

tvorba vrásek a kožních záhybů. U seniorů dochází také ke zvýšení křehkosti cévní stěny, jež 

se projevuje krevními výrony do kůže.  Snižuje se schopnost vstřebávat vodu a zvyšuje se 
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propustnost pro chemické látky, které mohou podpořit vznik alergických, kožních reakcí.  

Podkoží (subcutis) se ztenčuje, mění barvu a povoluje vlivem gravitace. Potní žlázy snižují 

aktivní sekreci, atrofují, což způsobuje zvýšenou suchost kůže, která se olupuje a svědí. 

Mazové žlázy atrofují a mění složení mazu (Prokopová - Moskalyková, 2009, s 9-16; 

Jarešová, 2013, s. 86-87). Přídatné kožní orgány - nehty ztrácí lesk, rýhují se, nehtová 

ploténka je ztluštělá, zpomaluje se růst. Vlasy šediví, vlivem ubývání melanocytů, řídnou        

a jsou jemnější.  Chlupy houstnou u mužů v obočí a v nose, u žen řídnou a vypadávají 

(Jarešová, 2012, s. 6; Vašků, 2013, s. 4-7). Růžičková - Jarešová ve svém článku píše, 

působení UV záření a kouření podporuje předčasné stárnutí kůže. Vznikají permanentní 

vrásky, rozšiřují se cévky, kůže je hrubší a pokleslá. Nejdůležitějším zásahem proti stárnutí 

kůže je prevence a ochrana před slunečním zářením. Lokální aplikace přípravků s obsahem 

kyseliny L- askorbové, hyaluronové, L-tyrozinem se síranem zinečnatým, bioflavobiony, 

vitamíny a antioxidanty podporuje zpevnění kůže, vyhlazování a hladkost. Stárnutí kůže se 

projevuje kožními výrůstky, bradavicemi (verruca seborrhoea) hnědočerné barvy nejvíce na 

trupu a v obličeji, které svědí. U seniorů s nižším fototypem kůže mohou vznikat šedohnědá 

zdrsnělá ložiska (solární keratózy), která se mohou postupem času přeměnit ve spinocelulární 

karcinom. S vyšším věkem dochází k incidenci kožních nádorů a proto je vhodné při změně 

velikosti, barvy, tvaru névu navštívit dermatologa (Růžičková - Jarešová, 2013, s. 86-87). 

Vyhodnocení stavu kůže je často založeno pouze na subjektivním hodnocení. Na univerzitě 

v Tokyu bioinženýři vyvinuli novou metodu hodnocení kůže seniorů pomocí digitální analýzy 

obrazu kůže. Nová metoda pro hodnocení integrity kůže seniorů používá digitální obraz kůže, 

který byl vytvořen podle analýzy kůže odborníky a byl stanoven jako zlatý standart. Výzkum 

zahrnoval 208 kožních obrazů seniorů, které byly dále zpracovány a analyzovány. 

Modifikovaná metoda a metoda textury“ Kobayashi“ byla použita při analýze obrazů kůže. 

Na druhé straně byly vzorky hodnoceny deseti plastickými chirurgy. Spolehlivost hodnotitelů 

byla ověřena pomocí korelačních koeficientů. Závěrem lze říci, že kvantitativní hodnocení 

kůže pomocí digitálních obrázků, je spolehlivým způsobem určení integrity u kůže seniorů 

(Tanaka at al., 2008, s. 192-200). 

S problémy  nemocemi kůže u seniorů můžeme bojovat dvěma způsoby, prvním způsobem je 

klasické léčení, ale druhý způsob je prevence, neboli předcházení vzniku problému, 

onemocnění kůže. Prevence se nejčastěji rozděluje na tři skupiny. Primární prevence – patří 

sem všechna opatření, která jsou zaměřena na zamezení vzniku kožní nemoci nebo jiného 

problému. Prevence je soustředěna na skupinu lidí, u kterých chceme zabránit problému a na 
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druhou skupinu, kterou tvoří lidé, kteří přímo ovlivňují seniory v první skupině, tedy rodinní 

příslušníci. Sekundární prevence – je důležitá v tom, že mapuje seniory, už s nějakým kožním 

problémem nebo onemocněním a snaží se o nápravu nebo zabránění vzniku komplikací. 

Terciární prevence – je velice důležitá, protože její úlohou je poradenství nás sester v řešení 

nastalého problému (Matterne, Diepgen, Weiss, 2010, s. 1089-1093). 

Golková uvádí, že posouzení kůže pro jakékoliv abnormality, by mělo být zahrnuto 

v celostním posouzení všech seniorů. Je nezbytné, aby všichni zdravotníci měli základní 

znalosti o struktuře a funkci pokožky seniorů, aby dokázali adekvátně posoudit změny kůže. 

Dobře provedené, systematické vyšetření, může pomoci identifikovat kožní problémy             

a potencovat rizikové faktory. Nejdůležitějším zásahem proti stárnutí kůže je prevence           

a ochrana před UV zářením. Změny kůže v pozdějším věku jsou ireverzibilní. Zabránění 

poruchám integrity kůže znamená, aplikaci jakéhokoli prostředku nebo terapie, která vede 

k včasné diagnostice, prevenci a léčbě stařeckých poruch kůže. Ze všech úhlů je 

nejdůležitějším modelem zdravotní péče v novém tisíciletí. Využívá vědu, biomedicínu, ale 

také technický pokrok k prevenci a léčbě onemocnění kůže, souvisejícím s vysokým věkem. 

Je založená na důkazech, zdokumentovaná a ověřená každodenní praxí (Golková, 2009, s. 

163-167).  

 

2.1 Hygiena a přípravky na ochranu kůže 

  Výborná hygiena kůže je zásadní podmínkou pro udržení celistvosti kůže (Keast, 

2011, s. 5). Hygiena, je soubor opatření, které mají za úkol minimalizovat negativní účinek 

chemických látek a infekčních vlivů.  Péče o kůži je považována za hlavní strategii, která 

ovlivňuje kožní bariéry, integritu kůže a zdraví kůže. Toto je zásadní hlavně pro vysoce 

rizikového pacienta, jako je senior. Dodržování hygienických pravidel je důležité pro 

správnou životosprávu. Hygiena pomáhá udržet celistvost kůže tak, že dokáže zabránit 

průniku patogenů. Hygienická péče vychází z postupů, které provádí zdravý senior denně. 

Tyto postupy se mění podle zdravotního stavu a schopnosti řádné sebepéče. Hygiena pokožky 

seniorů se stává důležitou součástí preventivní péče a ošetřovatelské péče. Proto je důležité, 

aby seniorům byla věnována preventivní hygienická péče o kůži, založená na důkazech          

a jejich kůže se tak stala odolnější, zdravější (Nazarko, 2009, s. 333-336). 
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Podle doporučení sestry Crutchfield  provádíme koupele nebo sprchování teplou vodou 37-40 

C, minimálně 2x denně a vždy při znečištění. Při mytí vodou používáme jemné mycí gely, 

pěny, mycí emulze, olejové koupele, tekutá mýdla s pH 5.5-7, které přispívají k zachování 

normální mikroflóry. Jemné čistící prostředky - Vanicream, CeraVe hydratační krémy, 

AmLactin XL obsahují laktát amonný, který způsobuje produkci hydratačního oleje v kůži 

(Crutchfield, 2014, s.2). Při klasickém mytí vodou, postupujeme jemně, pozor na drsné žínky, 

které mohou pokožku poškodit. Omezíme používání alkalických mýdel, alkalická mýdla ve 

spojení s tvrdou vodou mohou tvořit minerální sraženiny dráždící kůži. Doporučujeme raději 

pevné nebo tekuté syntetické detergenty. Každý mycí prostředek obsahuje směs surfaktantů. 

Surfaktanty snižují povrchové napětí rozpustidel, čímž usnadňují čištění kůže. Mycí 

prostředky také obsahují emulgátory, emoliencia, parfemace, barviva, konzervační látky, 

vitamíny, někdy antibakteriální přísady. Kvalitní mycí prostředek by měl obsahovat 

neionogenní surfaktanty (Obstová, Iličová, 2010, s. 74).   

Benbow ve svém článku uvádí: vlivem nekvalitní péče o kůži může dojít k odlupování kůže, 

pronikání infekce. Seniorům se pokožka hojí velmi pomalu. Při vysoušení pokožky použijeme 

měkký ručník a jemně s mírným tlakem vysušujeme pokožku do sucha. Při utírání si pozorně 

prohlédneme pokožku na místech, kde by mohlo dojít k porušení integrity kůže - predilekční 

místa, také v záhybech pokožky - v oblastech podpaží, pod prsními žlázami a v podbřišku. Po 

usušení pokožky nanášíme ochranný krém. Kůži je třeba pravidelně a šetrně zvláčňovat 

(Benbow, 2009, s. 14-18). Zdravotní sestra Fiona Cowdell popisuje několik jednoduchých 

strategií, které by sestry měly ovládat, aby minimalizovaly škodlivé účinky faktorů stárnutí na 

kůži. Je nezbytné používat ochranný krém. Díky svému složení zanechává kůži hebkou a 

jemnou, pomáhá udržet její přirozenou mastnotu a vlhkost. Pleťové mléko hydratuje suchou a 

citlivou pokožku. Ochranná vazelína, vytváří na kůži ochrannou bariéru proti dráždivým 

látkám, obsahuje zvláčňující prostředky a antioxidanty. Nedráždivý bariérový film je 

bezbarvý, transparentní, propustný pro kyslík a vodní páry, hypoalergenní a účinný jako 

bariéra při chemickém dráždění. Oxid zinečnatý uklidňuje, obnovuje a chrání citlivou a 

podrážděnou kůži, je vhodný pro suchá, popraskaná a podrážděná místa. Obsahuje vazelínu, 

podzemnicový olej, vitamín E a antioxidanty. Neobsahuje vodu, konzervační látky a parfém. 

Má vodoodpudivé účinky (Cowdell, 2010, s. 1-5).    

Bliss ve svém článku zveřejňuje nejnovější poznatky o prostředcích, které jsou používány 

v ošetřovatelské péči o seniora. Jeho poznatky vychází ze studie, kterou uskutečnil  The 

Joanna Briggs Institute. Institut do studie zařadil seniory starší 65 let a více. Studie probíhaly 
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ve Velké Británii a Spojených státech. Tyto studie hodnotily účinnost lokální péče o kůži 

seniorů. Do studie byli zařazeni senioři se zdravou kůží, kteří trpěli močovou inkontinencí. 

Cílem bylo hodnotit účinnost lokálních kožních intervencí, metodami randomizované, 

kontrolované studie. Výsledkem byla tato zjištění: Přípravek triple care a přípravek clinsan 

jsou účinné v prevenci poruch integrity kůže. Seniorům se stav kůže zlepšil. Studie hodnotila 

přípravek bez použití vody - Nursing Care Personal Cleanser a 2 druhy mýdla. Použití 

přípravku Nursing Care Personal Cleanser vedlo k trvalému poklesu trhlin v kůži. Pokles 

trhlin byl také prokázán, při použití mýdla se zvláčňující přísadou. Z bariérových krémů byl 

porovnáván krém Sudocrem a krém se zinečnatým oxidem. Po 14 dnech byla 

pravděpodobnost menšího zarudnutí kůže a počtu bakterií o 70% vyšší u pacientů 

používajících sudocrem v porovnání s krémem s oxidem zinečnatým. Do výzkumu byl 

zařazen také přípravek Bag Bath/ Travel Bath ubrousky, ve srovnání s klasickou koupelí 

mýdlem. U suché kůže byly měřeny čtyři parametry: zarudnutí, tvoření šupin, odlupování, 

praskání. Systém prostředku Bag Bath/ Travel Bath ubrousky se ukázal jako mnohem 

účinnější než tradiční metoda používající mýdlo a vodu. Zlepšil se stav pro prevenci tvoření 

šupin a odlupování i celkový stav kůže, ale nezlepšily se hodnoty pro zarudnutí a praskání 

(Bliss, 2007, s. 143-152; Hodgkinson, Nay, Wilson, 2007, s. 129-136). Lewis- Byers se ve 

své prospektivní studii zabývá porovnáváním dvou protokolů ošetřovatelské péče o kůži 

seniora a časem věnovaným ošetřovatelské péči při používání zdravotnických prostředků 

Cavilon. Senioři byli náhodně rozděleni do dvou skupin a) se strandartním režimem péče 

(očištění kůže mýdlem a vodou s následnou aplikací pleťového mléka) a za b) s použitím 

studovaného protokolu péče o kůži Cavilon ( No- Rinse Skin Cleanser- bezoplachový čistící 

prostředek na kůži + Cavilon Durable Barrier Cream – odolný ochranný krém). Výsledky této 

studie ukazují, že používání mýdla, vody a pleťového mléka jsou méně efektivní a vyžadují 

delší dobu ošetřovatelského času než použití bezoplachového čistícího prostředku No- Rinse 

Skin Cleanser a bariérového ochranného krému Durable Barrier Cream. Ve studované 

skupině zůstala neporušená integrita kůže u 72 procent seniorů a v 17 procentech došlo 

k výraznému zlepšení při denním používání, krém obsahuje dimethicone jako složku ochrany 

pokožky, akrylát terpolymer pro trvanlivost a další složky pro hydrataci pokožky, ozdravení 

či regeneraci poškozené kůže (Lewis- Byers, 2002, 44-51). Kottner se věnoval průřezové 

studii napříč celým Německem, kde sledoval péči o pleť seniorů v pečovatelských domech. 

Do studie zařadil 47 pečovatelských domů s 3551 seniory. Byly posouzeny empirické důkazy 

o účinnosti intervencí v péči o kůži, udržení integrity a funkčnosti kožního bariérového 

systému i ve vyšším věku. Aby bylo možné určit důkazy o účinnosti intervencí, byly zařazeny 
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základní empirické studie popisu, analýzy a zveřejnění účinku léčby. Kritéria pro zařazení 

zahrnovala koupání s použitím přípravků s oplachem a bez oplachu, použití kosmetiky podle 

směrnice EU, krémů s masťovým základem s obsahem vody. Celkem bylo ve studii použito 

více než 100 výrobků v péči o pleť seniorů. Cílem bylo zjistit, které přípravky jsou 

nejúčinnější v prevenci proti porušení integrity kůže a zachování funkčního bariérového 

systému. Závěrem bylo v průřezové studii zjištěno: mezi nejvíce účinné značky přípravků 

patřily: Isana, Menalind, Nivea, Drapolene. Tyto přípravky měly nejúčinnější preventivní 

výsledky při každodenním používání, tudíž byly nejvíce využívány sestrami v pečovatelských 

domech pro seniory. Pro koupání byly nejlépe vyhodnoceny přípravky bez oplachu - 

ubrousky triple care, v porovnání s použitím koupele s vodou a mýdlem. Největší účinek 

zajištění funkčnosti integrity a kožní bariéry měly výrobky Menalind a Isana.  Kottner dále ve 

studii upozorňuje, že zdravotníci hrají velmi důležitou roli v prevenci a péči o zdravou kůži u 

seniorů. Pečovatelé a příbuzní jsou zapojováni do výběru a nákupu výrobků v péči o kůži 

seniorů, ale jsou to sestry, které pečují, proto by měly být dobrým rádcem při výběru těch 

nejkvalitnějších produktů (Kottner, Lichterfeld, Blume – Pey Tavi, 2013, s. 528-542). 

Beekman at al. jsou přesvědčeni, že novým standardem péče jsou  ubrousky triple care 3-v-1 

(hygiena, hydratace, ochrana). Obsahují mycí krém, mycí pěnu, hydratační složku a 

neoplachují se. Použití je pro seniory přínosné v tom, aby se cítili v pohodlí, čistotě a 

chráněni. Těmito ubrousky můžeme šetrně čistit a hydratovat každou část těla a poskytnout 

tak ochranu bez tření a rizika kontaminace. Jsou velmi měkké, jemné a šetrné ke kůži. Tyto 

ubrousky jsou hypoalergenní. Obsahují 3 procenta dimethiconu, který účinně působí jako 

bariéra proti vlhkosti a tělním tekutinám. Ubrousky neobsahují parabeny, které by mohly 

způsobit podráždění. Ubrousky taktéž hydratují pokožku a přispívají k její ochraně. Speciální 

obsažené přísady jemně odstraňují zápach, moč a zbytky stolice bez nutnosti intenzivního 

tření. Díky jemnému krému s vyváženou hodnotou pH obnovují tukovou rovnováhu a vlhkost 

pokožky. Jsou transparentní bariérou, takže umožňují pravidelnou kontrolu kůže. Podle 

výsledků ze studií vyplývá, že také zkracují dobu nutnou k mytí v průměru až o 9 minut. 

Procedura se stává také ekonomičtější, protože je menší spotřeba materiálu a pomůcek, i když 

používáme na každou část těla nový ubrousek. Byl zpracován systematický přehled 

metaanalýzy, ve kterém je prokázán účinek mycích ubrousků, jako účinnější způsob péče než 

standartní péče s použítím vody a mýdla (Beeckman at al., 2014, s. 204-218).                                

Sestra komunitní péče Lawton ve svém článku doporučuje používat u seniorů prostředky 

s obsahem emoliencia nejméně 2x denně, ale frekvence v používání závisí na suchosti 
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pokožky. Sestra Lawton ve svém článku popisuje jejich účinek.  Emolencia jsou zevně 

aplikované látky pomáhající udržet a obnovovat správnou funkci kožní bariéry. V překladu 

nejvýstižnější je „změkčovadla“. Promašťují, hydratují a zvláčňují pokožku. Aplikují se 

v hladkém tahu v sestupném směru růstu chloupků na kůži. Emolencia se používají v různých 

formách. Je tedy možné nabídnout širokou škálu prostředků. Sestra tak napomáhá s výběrem, 

aby forma použití byla pro seniora co nejsnazší v aplikaci a dosažitelnosti. Používání 

emoliencií se tak stává pravidelnou záležitostí. Mechanismus účinku emolencií funguje 

okluzí, zpomalují a zamezují odpařování vody z pokožky nebo obsahují propylenglykol, 

kyselinu mléčnou, močovinu, glycerol a vodu přitahují. Změkčovadla obsahují i látky 

protizánětlivé, antimitotické, antipruristické, exfoliativní a steroidní. Přípravky obsahující 

emoliencia mohou vykazovat nežádoucí účinky: pálení na kůži, píchání nebo svědění. Pokud 

by pocit nepohodlí přetrvával, je zde nebezpečí vzniku kontaktní dermatitidy. Tento negativní 

efekt je spojen s přítomností laurynsulfátu sodného. Tento silný alergen je často používán i ve 

sprchovém mýdle. Důkazy British National Formulary prokazují, že dojde k porušení 

bariérové funkce kůže a tím možnosti vzniku dermatitidy (Lawton, 2013, s. 50-56). Blechová 

a Macešková z farmaceutické univerzity Brno provedly studii, ve které se zabývaly 

používáním přípravků s obsahem emoliencií (změkčovadel). Změkčovadla jsou nejvíce 

účinná v zajištění hydratace kůže seniorů. Cílem studie bylo zjistit, které přípravky obsahující 

emoliencia se nejvíce používají, prodávají a jsou tedy nejúčinnější. Studie proběhla v 75 

domech pro seniory v České republice. Tato studie probíhala v roce 2009 - 2010. Do studie 

byly zařazeny výrobky obsahující měkký parafín, tukové složky a ureu, celkem 27 produktů 

registrovaných a neregistrované přípravky řady Menalind. Ve sledovaných lékárnách i 

v domech s pečovatelskou službou byl nejvíce používán a kupován - Excipial U lipolotio, 

který vykazoval nejlepší účinky v péči o hydrataci kůže seniora. Ve skupině přípravků bez 

urey přípravek - balmandol olej a Excipial krém, olejová koupel Balneum Hermal, Abena 

Skin care sprchový a koupelový olej. Z řady Menalind byly nejvíce používány: čistící pěna, 

ochranný krém, olejový sprej, které také vykazovaly výborné výsledky v péči o hydrataci 

kůže seniora. Autorky dále uvádějí, v  kontrastu se zahraničím je spotřeba prostředků v péči o 

kůži u seniorů v České republice nízká. Zlepšení situace by mohlo být dosaženo zvýšením 

informací od zdravotníků. Péče o kůži seniorů je opomíjena a to negativně ovlivňuje stav 

jejich kůže (Blechová, Macešková, 2010, s. 174-177). Krémy obnovují hydrolipoidní film, 

hydrataci a funkčnost kožní bariéry, plní tak funkci léčebnou i preventivní. Obsahují 

povrchově aktivní látky s hydrofilními i lipofilními vlastnostmi. Dělí se na hydrokrémy, 

používají se na denní péči o kůži. Oleokrémy jsou mastnější a používají se na noc. Hydrofilní 
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krémy - krémy suché jsou emulzí olej ve vodě a rychle se vstřebávají, pokožka není mastná, 

nešpiní prádlo a snadno se smyjí vodou. Hydrofobní - mastné krémy jsou emulzí voda v oleji, 

kapičky vody jsou rozptýleny v oleji, tuk je v zevní fázi. Omezují odpařování vody, dobře se 

vstřebávají, nepronikají do větší hloubky, působí chladivě. Používání lokálních kortikoidů 

může kůži ztenčit a léčba je méně účinná, proto je důležité pokožku dobře a důkladně 

promazávat. Vhodná je také kombinace solného krému a solné masti, která je vyrobená 

z přírodní silně mineralizované vody z třetihorního moře, tzv. jódobromové solanky. Mast je 

vhodná pro posílení ochranné vrstvy kůže, podporuje její hydrataci a napomáhá zacelení 

drobných prasklin a oděrek (Růžičková-Jarešová, 2012, s. 293-296). Slaninová ve svém 

článku píše, že pokožku seniorů je třeba regenerovat a zvláčňovat. Vhodné používat krémy 

snadno roztíratelné a nebránící svou barvou ani konzistencí v kontrole stavu pokožky, aby 

nedocházelo ke vzniku mikrotraumat a oděrek. Menalind professional je speciální kosmetika 

určená k ošetření (žlutá řada), čištění (modrá řada) a ochraně (růžová řada) namáhané 

pokožky. Na účinku se podílí vhodná kombinace tukových substancí s účinnými látkami. 

Čistící pěna rychle a šetrně čistí silně znečištěnou intimní oblast, tukové substance udržují 

pokožku vláčnou a kreatin chrání před škodlivými vlivy. Tekuté mýdlo zajišťuje kombinací 

heřmánku a panthenolu s tukovými substancemi pružnost a regeneraci. Kožní krém vytváří 

ochranný film v intimních oblastech. Abena Skincare je kosmetika obsahující směs 

jojobového a avokádového oleje kombinovaná s panthenolem, heřmánkem, obohacená 

vitamíny A, E, C a výtažky z Aloevera. Běžně dostupná jsou emoliencia, což jsou látky 

obsahující biologicky účinné látky se synergickým efektem na zvláčnění a změkčení kůže, 

obnovující hydrolipofilní film, hydrataci a funkčnost kožní bariéry. Excipial masti, krémy 

lotia jsou vhodné k ošetřování a udržení dobrého stavu pokožky. Aplikují se 2-3x denně, co 

nejdříve po koupeli, když je kůže ještě vlhká. Dexpanthenol se používá v kombinaci 

s emoliencii, kde se uplatňují, jako zvlhčovalo, ale také jako složka podporující buněčný 

metabolizmus, který je nezbytný pro tvorbu a regeneraci kůže a sliznic. Bepanthen mast je 

bílá homogenní emulze, používá se u ošetřování kůže s drobnými poraněními, aplikuje se 1-

5x denně. Bepanthen lotio je vhodné na rozsáhlé kožní plochy, panthenol spray se aplikuje ze 

vzdálenosti 10-20cm 2-3x denně, je vhodný pro rizikové oblasti kůže, kalcium panthotenicum 

mast se používá k podpoře epitelizace a růstu granulační tkáně, aplikuje se 1-2x denně 

(Slaninová, Vegerbauer, Malý, 2012, s. 33-38). 

V experimentální studii bylo zařazeno celkem 1918 seniorů v 16 domech s pečovatelskou 

službou ve Spojených státech amerických. Senioři byli vybráni náhodně. Tři dny byla 
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sledována jejich kůže. Čas a pohybové opatření byly dokumentovány pro množství produktů 

použitých v péči o kůži. V I. skupině po každé epizodě inkontinence, museli být senioři 

ošetřeni ochrannými krémy. V II. skupině byla použita ochranná folie polymeru. Cílem bylo 

zjistit, jestli je účinnější preventivní péče o zachování integrity kůže pomocí ochranných 

krémů nebo použitím ochranné folie polymeru. Výsledkem této studie bylo, že ochranná folie 

je účinnější v prevenci proti porušení integrity kůže a poskytuje také významné snížení 

nákladů. Ochranné krémy byly aplikovány po každém ošetření, ochranná folie byla vyměněna 

pouze 3x za tři dny (Bliss, 2007, s. 143-152). Účinnou ochranou pokožky seniorů s únikem 

moči je nedráždivý bariérový film Cavilon, působící jako ochranná bariéra mezi kůží              

a dráždivými tělesnými tekutinami. Doporučuje se jeho používání jako prevence při riziku 

poškození kůže adhezivními materiály. Jeho účelem je působit jako bariéra proti chemickému 

dráždění.  Aplikuje se na suchou kůži, kde účinkuje 48-78 hodin. Pak je třeba aplikaci 

opakovat (Miras, 2010, s. 55).  

Praktická a na důkazech založená doporučení pro použití preventivního krytí ke zlepšení 

prevence porušení integrity kůže, doporučuje pracovní skupina v čele s Joyce Black 

docentkou na Universitě Nebraska ve Spojených Státech, která po prozkoumání důkazů, 

doporučuje použit moderní krycí materiály - vícevrstvé pěnové krytí s měkkým silikonem, 

které pozitivně působí jako prevence proti porušení integrity kůže seniorů. Krytí působí 

preventivně tak, že rozkládá tlakové a střižné síly, které působí na postiženou oblast. Vrstvy 

uvnitř krytí pomáhají absorbovat a odpružit sílu. Nejvhodnější jsou krytí o tloušťce mezi 3,5- 

4,5 mm nebo silnější. Krytí je vyrobeno z povrchově kluzkého materiálu, který snižuje tření. 

Tření je vždy důsledkem pohybu dvou povrchů pohybujících se navzájem po sobě. Rozložení 

tlaku, aplikací krytí s adekvátní tloušťkou dojde rozkládání síly do velké plochy. Tím se sníží 

zátěž na kůži a tlak se rovnoměrně rozkládá. Vyrovnané mikroklima s použitím 

vícevrstevného pěnového krytí s měkkým silikonem pomáhá kůži zvýšit odolnost. Krytí vede 

ke zlepšení strategie prevence proti porušení integrity kůže, které může vzniknout na 

kterémkoli místě na těle, kde je zátěž kůže a měkkých tkání delší nebo nadměrně vysoká. 

Nedávné studie naznačily, že vícevrstvá pěnová krytí s měkkou silikonovou vrstvou, 

pomáhají čelit výskytu poruch integrity kůže u pacientů, kteří jsou v riziku podvýživy. 

Schopnost krytí absorbovat vlhkost z kůže a přenášet ji do venkovního prostředí byly 

testovány v laboratoři a bylo zjištěno, že odvod vlhkosti je lepší než u jiných krytí. Krytí se 

aplikuje pouze na suchou a neporušenou kůži. Krytí musí přesahovat rizikovou oblast 

pokožky. Krytí umožňuje opětovnou aplikaci po sejmutí, aby byla zajištěna pravidelná 
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kontrola kůže. Je důležité, aby preventivní péče byla prováděna rutinně v závislosti na stupni 

rizika, včetně monitoringu stavu kůže, vhodnými podpůrnými prostředky a výživou (Black at 

al., 2012, s. 1-8). 

 

2.2 Vliv oděvu na kůži 

Jak člověk stárne, jeho hbitost obvykle klesá. Kůže se stává méně citlivou, je suchá, 

tenká a neelastická. Správné oblečení je pro seniora životně důležité. Komfort je často 

jmenován jako primární faktor, který preferují senioři při výběru jejich oblečení. Důležitá je 

pohoda při oblékání, svlékání, fyzická a tepelná pohoda, což přispívá ke snadnému provedení 

běžných povinností a ochraně kůže. Pokud má senior zdravotní problémy, může být pro něj 

obtížné se obléknout, svléknout a vykonávat činnosti v osobní hygienické péči. Oblečení 

může seniorům pomoci přizpůsobit se změnám teploty a prostředí. Při výběru oblečení je 

třeba dbát na velikost, elastické schopnosti materiálu, jemnost a účelnost, oblečení nesmí být 

ušito z drsné nebo hrubé tkaniny. Aby bylo pohodlné, funkční a kůže byla chráněna, je třeba 

volit správné kvalitní a snadno udržovatelné materiály jako je bavlna, fleece, vlasové tkaniny 

froté, vlněné oblečení s elastickými faktory. Spodní prádlo je vhodné s širšími pásky 

z bavlněného úpletu s bavlněným rozkrokem pro ženy a trenýrky s předním uzávěrem se 

širšími pasy pro muže. Spodní prádlo musí být volné, aby nedřelo pokožku a nezpůsobovalo 

exzém nebo kontaktní dermatitidu. Prádlo je třeba používat čisté a suché. Opakované máchání 

může minimalizovat některé kožní problémy, doporučuje se používat pouze lehké detergenty. 

Máchání je dobré několikrát zopakovat, aby se odstranily veškeré zbytky pracího prášku. 

Prádlo nesmí být šito silonovou nití s krajkami, dochází pak ke škrábání pokožky. Kůže 

seniora je křehká a může snadno dojít nesprávnou manipulací k jejímu poškození. 

Ošetřovatelský personál musí zacházet opatrně při svlékání nebo oblékání seniora, aby 

nedocházelo k potrhání kůže. Problém nastává, je-li oblečení příliš těsné, senior má otoky, 

papírovou kůži nebo xerózy, může tak docházet ke vzniku trhlin.  Oblečení potřebují senioři 

extra teplé a adaptační, které jim pomáhá izolovat kůži tím, že chytí a drží teplo 

v meziprostoru mezi kůží a vrstvou oblečení. Oblečení může být vrstvené, termoprádlo, 

dlouhý raglánový rukáv trička s gumou v lemu rukávu pro větší komfort horní části paže, 

dlouhé kalhoty s širší gumou v pase, svetr, izolované ponožky s volnou gumičkou, papuče, 

pokrývka hlavy a rukavice z měkkých materiálů (Tyagi, Goel, 2013, s. 307-319). Pečovatelé 

si musí uvědomit, že je třeba řádného osvětlení při výměně prádla, krátké nehty a ruce bez 
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šperků (Benbow, 2009, s. 14). Senioři jsou náchylnější k onemocnění, jsou pomalejší, svalová 

síla klesá, vedou sedavý způsob života. Adaptační oblečení je takové, které si může obléci 

také sedící senior. Specializované oblečení je na suchý zip nebo patentky, umožňující snadný 

přístup a rychlé změny, z hlediska sebepéče a zvládání  kontinence. Obuv pro seniory by měla 

být pohodlná, měkká, lehká a snadno nasaditelná. Špatná obuv může rozedřít jemnou kůži na 

patě nebo způsobit otlak i při krátkodobém použití. Senior především musí být schopen starat 

se o vlastní oděv sám, proto by měl být snadno pratelný, lze použít i prádlo na 1 použití 

zejména v případě nemoci. V případě nemoci lze obléci i oblečení s otevřenými zády. Otvory 

v oblečení by měly být dostatečně velké, aby neškrtily a nedřely kůži a tím nezpůsobovaly 

zvýšené napětí kůže. Většími elastické otvory v oblečení si usnadňují senioři činnosti jakými 

je natažení, svlečení, zapnutí a rozepnutí, pro snadnější nošení (Tyagi, Goel, 2013, s. 307-

319). 

 

2.3 Význam edukace seniora 

Schopnost pečovat o sebe a soběstačnost mají zásadní význam pro každého seniora. 

Většina seniorů by nejraději pečovala o svou kůži co nejdéle, dokud toho budou sami schopni. 

Sestry musí podporovat seniory, aby efektivně pečovali o svou kůži a minimalizovali její 

zhoršení. Je nezbytné, aby důstojnost a soukromí byly vždy zachovány při osobní hygieně. 

Mnoho seniorů má schopnost a touhu starat se o vlastní kůži za předpokladu, dostatečných 

znalostí, dovedností a sebedůvěry. Je naší povinností je vzdělávat a pomoci jim získat co 

nejvíce informací v této oblasti. Senioři se nejčastěji potýkají s překážkami, jako je špatná 

pohyblivost, snížená taktilní citlivost kůže, inkontinence, špatná výživa, demence, kognitivní 

porucha, zvýšená křehkost, sociální okolnosti. Tyto vlivy lze minimalizovat nebo překonat, 

pokud je zapojen do péče multidisciplinární tým, který je schopen pomáhat a vzdělávat 

seniora o použití vhodných pomůcek a technik. Při vzdělávání seniorů v péči o kůži je 

důležité dbát na režimy, které jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby jednotlivců. Výrobky, 

jsou snadno dostupné, cenově přijatelné a manipulativně zvládnutelné. Životní styl je součástí 

schváleného plánu v péči o kůži. Senioři jsou informováni o nebezpečí uklouznutí v případě 

použití změkčovadla při nebo po koupání či sprchování. Instrukce jsou přesné a zahrnují 

opatření v případě změny. Pokyny jsou uvedeny písemně, jednoduše a přehledně. 
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V edukaci je nutné upozornit seniory, že výsledky péče nemusí být okamžitě vidět, ale může 

to nějakou dobu trvat a je nutné v péči pokračovat. Pokud má senior produkty navrženy od 

sestry, jistě byly zhodnoceny jeho schopnosti nebo schopnosti pečovatelů, tudíž je nutno 

používat je, jak bylo dohodnuto. Sestra navrhuje plán péče podle odebrané anamnézy, 

užívaných léků, duševního zdraví, podle pocitů vnímání těla, podle měření, podle celkové 

kvality pokožky těla, vůně, jestli je senior schopen se umýt, kontinence, elasticity podle 

příznaků edému, podlitin, škrábanců, změny barvy kůže. Sestra si klade otázky, které je nutné 

zvážit při poradenství o léčebných režimech v péči o pleť (Cowdell, 2010, s. 21-26). 

 Zvládne senior zapamatovat si dohodnutý léčebný režim? 

 Zvládne senior pochopit léčebný režim? 

 Zvládne použít léčebné produkty? 

 Je schopen si zakoupit léčebné produkty? 

 Má senior jasné a stručné pokyny? 

 Existují nějaké sociální nebo ekonomické faktory, které mohou být překážkou v péči?       

Praktiky koupání jsou základní lidskou aktivitou, kterou je nutno přizpůsobit vyššímu věku, 

slabosti, časové náročnosti, fyzické zdatnosti a možné frustraci. Hygienická péče u seniorů je 

často vnímána u sester jako podřadná činnost. Její dobré provedení vyžaduje profesionalitu, 

citlivost, soucit a dovednost komunikace. Je to příležitost pro sestru, aby poskytla léčebnou 

péči, posoudila stav pokožky a navrhla léčebný plán v péči o kůži (Wheeler, 2009, s. 380-

382). Účel koupání je dvojí: udržet čistotu pokožky a pocit pohody. K dispozici je dostatek 

spolehlivých postupů pro koupání, senioři se však mohou zdráhat vzdát se svých postupů, 

které jsou často kulturně zakořeněny. Sestry se domnívají, že hygienická péče nebude 

dostatečná, pokud se senioři nebudou mýt denně. Nicméně kůže seniorů je většinou suchá a je 

třeba zvážit, jestli častým mytím nedojde k jejímu poškození a snížení bariérové funkce. 

Důležité je také položit si otázku, zda senior chce provést hygienickou péči, nebo jestli se 

potřebuje provést hygienickou péči v určené době. Mytí mýdlem je klasická metoda, sestra 

však musíme seniora poučit, že to není úplně správná volba. Klasické mýdlo vysušuje kůži, 

zvyšuje pH pokožky, proto může být i škodlivé tím, že umožňuje kolonizaci kůže 

patogenními organismy, které mohou způsobit podráždění. Je-li to pro seniora přijatelné, 

doporučujeme zakoupení sprchových mýdel s přídavky změkčovadel. Změkčovadla pomáhají 

zvýšit hydrataci pokožky a tím udržet zdraví pokožky. Měly by být zařazeny do režimových 

opatření, protože jsou dostupné a praktické (Davies, 2008, s. 254-257). Podle klinických 
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odborníků jsou vhodné tyto praktiky pro edukaci seniorů k podpoře a zlepšení zdraví 

pokožky. Při mytí je vhodné používat teplou než horkou vodu. Doporučeno je používat spíše 

sprchové mýdlo se zvláčňující přísadou než obyčejné tuhé mýdlo. Při vysoušení pokožky 

používat měkký ručník a jemně pokožku poplácat do sucha. Vyhýbat se dráždivým látkám, 

parfémům, deodorantům. Jíst častěji zdravou stravu s dostatečným příjmem vody, vitamínu C, 

vitamínu A, zinku, bílkovin a omega mastných kyselin. 

Zdravá kůže je zásadní pro celkové zdraví seniorů. Existuje celá řada jednoduchých strategií, 

které mohou být použity na podporu a zlepšení zdraví pokožky. Sestry si musejí být vědomy 

těchto strategií a edukovat seniory jak nejlépe pečovat o svou kůži, aby zabránili jejímu 

poškození a podpořili její zdraví (Cowdell, 2011, s. 235-240). Philip Watkins je klinická 

sestra specialistka, která zastává názor, že zdravotníci potřebují specifické odborné znalosti 

v péči o kůži seniorů. Role zdravotnických pracovníků v oblasti vzdělávání seniorů 

v preventivní terapii zahrnuje optimální self - management a soběstačnost. Komunikace se 

seniory a rodinami vyžaduje komunikační dovednosti, protože rozhodování co a kdy použít, 

je složité. Podpora rodiny je ale nezbytnou součástí a sehrává často roli rozhodovacího 

zástupce v péči o kůži. Je nutné o kůži seniorů denně pečovat, demonstrovat jim, jak uplatnit 

ochranné prostředky, aby byli schopni účinné aplikace. Pokud není senior schopen kvůli 

fyzickému či psychickému stavu sám o sebe pečovat, musí se rodina v tomto smyslu o něj 

postarat. Obecně platí, že zdravotníci musí aktivně a preventivně předávat informace rodinám 

seniorů a poučovat je o režimové péči o kůži. Další oblastí vzdělávání je poučit je o hygieně 

při aplikaci ochranného prostředku na kůži. Pokud je použito větší balení je vhodné použít 

špachtli, nebo si řádně umýt ruce, aby nedošlo ke kontaminaci prostředku. Pokud seniorovi je 

předepsán steroid, bude lepší počkat půl hodiny a pak použít další prostředky, aby byla 

zajištěná dostatečná absorpce a účinek steroidu a nebyl ohrožen ředěním (Watkins, 2011, s. 

250-257).  
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3 VÝŽIVA A STÁRNOUCÍ KŮŽE 

 Správná výživa hraje významnou roli v udržování zdravé kůže. Snížení příjmu 

potravy, sedavý způsob života a snížený výdej energie jsou rizikovými faktory pro podvýživu, 

zejména bílkovin a stopových prvků. Změny v tělesných funkcích spolu s podvýživou, 

spojené s vysokým věkem zvyšují riziko vzniku řady nemocí kůže. Poruchy integrity kůže se 

často vyskytují u seniorů s podvýživou, při deficitu bílkovin, vitamínů, minerálních látek, 

esenciálních mastných kyselin. Při úpravě výživy dochází opět k výraznému zlepšení kůže 

(Meydani, 2001, s. 226-235).  

Také Dimaria Ghalili ve svém článku vyzdvihuje význam výživy, jako prevence onemocnění 

kůže seniorů. Populace stárne a výzkumníci se snaží více dozvědět o nutričních potřebách 

seniorů. Výživa je proces, který bere a využívá živiny a tím hraje klíčovou roli v prevenci 

onemocnění kůže. Sledováním výživy u seniorů můžeme zabránit vzniku infekce kůže nebo 

porušení její integrity. Mezi rizikové faktory patří i obezita. V praxi se setkáváme s obézními 

pacienty, kteří rovněž trpí podvýživou v závislosti na špatné skladbě stravy. Špatná výživa 

ovlivňuje každou součást obranného systému, kdy dochází k poklesu metabolických rezerv 

(Ghalili, 2014, s. 420-427). Výzkum, v oblasti výživy u seniorů se zaměřuje na bilanci 

v příjmu živin, fyziologických požadavků a rychlosti metabolismu. Zaměřuje se kontinuálně 

na optimální, až špatnou výživu. Staří lidé jsou obzvláště citliví na špatnou výživu v důsledku 

normálního stárnutí, chronických onemocnění, psychických problémů, sociálních, 

ekonomických faktorů. Výživa je komplexní jev, není žádný standard pro její měření. Existuje 

pět základních složek potravy: sacharidy, proteiny, lipidy, vitamíny a minerály. Pro zdravou 

výživu kůže je důležité je přijímat ve správném poměru, protože každá složka je nezbytnou 

součástí správné výživy. Odhad energetické potřeby závisí také na výdeji energie. U seniorů 

může být potřeba energie vyšší v důsledku podvýživy nebo sníženého střebávání živin 

(Ghalili, 2012, s. 1186-1187). Jedním z nejefektivnějších nutričních podpor je podávání 

nutriční podpory pomocí sippingu. Sipping zahrnuje přípravky určené pro popíjení. Sipping je 

vhodný pro seniory, v riziku podvýživy, seniory s oslabenou cirkulací. Specifická nutriční 

podpora přispívá k hojení kůže. Podle doporučení European Pressure Ulcer Advisory Panel je 

nahrazování vysokoenergetickou výživou se zvýšeným obsahem proteinu, spolu s argininem, 

vitamíny a mikronutrienty s antioxidačním efektem velice pozitivní v procesu hojení kůže. 

 Doporučované potraviny by měly být nízkokalorické, ale bohaté na proteiny a stopové prvky, 

fytosubstance a další antioxidanty (Arenberger, 2008 s. 805-807). Bílkoviny a zinek hrají 
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zásadní roli při ochraně křehké pokožky seniorů. Bílkovina je základním materiálem pro 

regeneraci a obnovu tkání. Podle autorů „American journal clinical nutritio“, přispívá nízký 

obsah bílkovin ke zvýšené křehkosti kůže u seniorů (Torney, 2014, s. 111-122).  

Zajímavé účinky mají polyfenoly, např. zeleného čaje, který je oblíbený především 

v asijských zemích. Bylo prokázáno, že mají mimo jiné i fotoprotekční účinky. Zajímavou 

skupinou jsou fytohormony, které lze podávat jak lokálně, tak systémově. Ovlivňují stárnutí 

kůže, protože jsou schopné substituovat fyziologický pokles hladiny vlastních hormonů, 

především estrogenů. Fytohormony patří do skupiny izoflavonoidů. Připravují se především 

ze sóji, jedná se například o genistein, který má vysokou afinitu k estrogenním receptorům. 

Byl prokázán jeho účinek na metabolismus kolagenu (Arenberger, 2008, s. 805-807). 

 Antioxidanty hrají významnou roli v prevenci proti stárnutí a onemocnění kůže (Chaudhari, 

2010, s. 16-17). Zaměříme se na potraviny, které jsou významné pro lepší pevnost a elasticitu 

kůže. Rajče obsahuje tři antioxidanty - betakaroten, vitamín C a lykopen, ty ovlivňují kvalitu 

stárnoucí pokožky. Lykopen je přírodní barvivo, jehož aktivita je patrná v kůži. Výrazně 

zabraňuje atrofii. Pozitivní vliv na kůži se projevuje od 5 mg. Lykopenu denně, což odpovídá 

6 rajčatům. Naše tělo bohužel nedokáže absorbovat lykopen bez přítomnosti tuku, proto je 

vhodné, je konzumovat s olivovým olejem. V prevenci proti onemocnění kůže má i hroznové 

víno, borůvky, podzemnice olejná. Antioxidační sloučeniny obsažené ve víně snižují citlivost 

pleti vůči slunečnímu záření a brání jejímu poškození. Jadérka hroznů obsahují resveratrol 

(bioaktivní látku patřící do skupiny bioflavonoidů), jehož účinek je prokázán v podpoře 

zdravé kůže. K ochraně kůže je doporučováno 50 mg. resveratrolu denně. Maliny, jahody, 

borůvky a pomeranče obsahují kyselinu L-askorbovou, která je rozpustná ve vodě. Borůvky 

obsahují antokyanosidy, které udržují pevnost stěn nejjemnějších kapilár kůže. Působí 

protizánětlivě, tlumí růst bakterií i nádorových buněk kůže (Golková, 2009, s. 163-167).  

Vitamíny posilují odolnost kůže a přispívají k jejímu zdraví. Vitamín A přispívá ke zdraví 

kůže tím, že podporuje integritu tkání a tím zajišťuje prevenci infekce u poranění. Tento 

vitamín je rozpustný v tucích. Napomáhá také udržet pružnost a vlhkost. Ve studii 

publikované“ American journal of clinical nutrition“ vyzkoumali, že starší ženy s nižším 

příjmem vitamínu A a C měly sušší a více vrásčitou pleť než ženy, které vitamínu měly dost. 

Vitamin A se vyskytuje v mléce, vejci, játrech, rybím tuku. Účinnými antioxidanty jsou také 

karotenoidy. Nejsme schopni je syntetizovat, proto se ukládají nebo chemicky přeměňují. 

Jsou rozpustné v tucích. Jsou citlivé na oxidaci, zejména působením ultrafialového záření. 
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Beta-karoten se mění na vitamín A v gastrointestinálním traktu. Je obsažen v oranžové, žluté, 

červené, tmavé zelenině a ovoci. Předávkování vitamínu A může být u seniorů toxické, trvalý 

nadbytečný příjem způsobuje suchost sliznic a popraskané rty. Nedostatek vitamínu A u 

seniorů způsobuje suchost kůže se sklonem k šupinatění. Deriváty kyseliny vitamínu A jsou 

dermatologicky nejlépe prozkoumané účinné látky. Karotenoidy jsou při kuchyňské úpravě 

dost stálé, pokud nejsou vystaveny působení vzduchu a slunečního světla. Snadno se však 

odbourávají při sušení ovoce a při skladování.  Z přírodních látek na sebe svým výrazným 

antioxidačním působením upozornil extrakt z kůry francouzské středomořské borovice. Jedná 

se o látku, která chrání kolagen a elastin před jejich degenerací. Dalšími preparáty ovlivňující 

oxidativní stres v kůži je vitamín C. Vitamín C si naše tělo nedokáže samo vytvořit.  Vitamín 

C přispívá k tvorbě kolagenu a elastinu a tím urychluje hojení ran kůže. Nedostatek vitamínu 

C často nacházíme u seniorů s podvýživou, jejich kůže je drsná, na břiše, předloktí, také na 

končetinách vidíme malé papuly s bodovým krvácením a chlupy jsou zakrouceného tvaru. 

Vitamín C také podporuje imunitní systém, který pomáhá zabránit infekci. Citrusové plody, 

džusy, papriky, brambory a mnoho dalších druhů ovoce a zeleniny obsahuje vitamín C 

rozpustný ve vodě. Nadměrné množství vitamínu C je vyloučeno močí. Nové studie ukazují, 

že ve stárnoucí kůži je velký nedostatek vitamínu C. Vitamín C se podílí na syntéze kolagenu, 

je schopen regenerovat antioxidanty např. vitamín E a tím udržet rovnováhu v buňce. Velkou 

novinkou je ester vitamínu C, který je rozpustný v tucích, velice stabilní složka krémů.  

Vitamín E zabraňuje poškození buněčné membrány, což má za následek zdravější kožní tkáň. 

Tento v tuku rozpustný antioxidant může chránit starší pokožku před poškozením sluncem      

a před škodlivými účinky volných radikálů. Vitamín E zabraňuje zpomalení poklesu imunity 

u seniorů. Je obsažen v oleji z obilných klíčků, rostlinných tucích, avokádu, semenech, 

pšeničných klíčcích (Torney, 2014, s. 111-122).   

Vitamín K je vhodný pro zralou pleť, přispívá k léčbě modřin vzniklých po antikoagulační 

léčbě. Vitamín K je rozpustný v tucích umožňuje zvýšit srážlivost krve a tím zvyšuje riziko 

infarktu nebo mozkové příhody. Vitamín K se neužívá bez porady s lékařem u seniorů 

užívajících antikoagulancia. Je obsažen v zelené zelenině - kapusta, římský salát, špenát. 

Losos a rybí maso, zejména maso tučnějších ryb obsahuje mnoho látek zabraňujících stárnutí 

kůže. Omega-3, omega-6, omega-9 nenasycené mastné kyseliny obsažené v rybím mase 

významně ovlivňují obnovu kůže u seniorů (Golková, 2009, s. 163-167).  Kyselina lipoová je 

produkována v našem těle pokud dojde k poklesu vit. E nebo C, tato kyselina je může 

přechodně zastoupit. U seniorů se také setkáváme s nedostatkem vitamínu B2 riboflavinu, 
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který se vyskytuje při malnutrici a způsobuje slizniční změny v ústech a na genitálu. Dalším 

významným antioxidantem s výjimečnou schopností chránit kůži před volnými radikály je 

inositol patřící do skupiny vitamínů B. Je považován za vitamín mládí, vitality a zdraví, 

zamezuje předčasnému stárnutí buněk a tím i pokožky. Zdrojem inositolu je hrách, sója, obilí, 

rýže, různá semena, ale také maso, vejce, mléko a vnitřnosti. V menším množství se nachází 

v zelenině, ovoci a bylinných čajích, je totiž termo stabilní (Kerschner, Buntrock, 2011, s. 314 

- 328). 

Nová studie výzkumníků z Univerzity of Colorado Denver a Massachusetts General Hospital 

ukazuje, že vitamín D hraje důležitou roli při snižování rizika úmrtí v souvislosti s vyšším 

věkem. Vitamín D je syntetizován v kůži a ovlivňuje metabolizmus fosforu. Vitamín D hraje 

zásadní roli v posílení imunitního systému a vstřebávání vápníku. Populace stárne a je nutné 

začít vitamín D doplňovat (Kerscher, Buntrock, 2011, s. 314- 328). Starší lidé mají veliké 

riziko nedostatku vitamínu D, protože kůže má menší expozici na slunci v důsledku omezené 

outdoorové aktivity a zpomalení převodu vitamínu na aktivní formu v kůži. Velmi málo 

přírodních potravin obsahuje vitamín D. Jen málo potravin (mléko a jeho výrobky) je 

obohacováno vitamínem D (Blahoš, Vyskočil, 2014, s. 691-695). Studie analyzovala data 

z národního centra pro zdravotnickou statistiku. Výzkum analyzoval vitamín D ve vzorcích 

3400 účastníků. Ve srovnání - senioři s normální hladinou vitamínu D a senioři se sníženou 

hodnotou vitamínu D. Studie zjistila, že senioři s nedostatečnou hladinou vitamínu D umírají 

dříve, než lidé s dostatečnou hladinou vitamínu D. Dále zjistila, že u obézních seniorů dochází 

ke snížené tvorbě vitamínu D vlivem snížené biologické dostupnosti z kožních a také z 

potravinových zdrojů (Kerscher, Buntrock, 2011, s. 314- 328). Nedostatek nebo nadbytek 

vitamínu D na kůži nevytváří žádné změny.  Vitamín D se používá také u terapie psoriázy 

(Blahoš, Vyskočil, 2014, s. 691-695). 

Mezi látky s účinným antioxidačním účinkem patří i koenzym Q 10. Je součástí každé živé 

buňky a stará se o účelné hospodaření s energií. S postupujícím věkem jeho produkce klesá. 

Hladinu snižují i nadměrná tělesná zátěž, nevhodné stravování, nemoci, stres a kouření. 

Koenzym Q10 zvyšuje účinek vitamínů, posiluje imunitní systém, účastní se obnovy sliznic a 

kůže. Nachází se v luštěninách, zelenině, vejcích, mléce a mléčných výrobcích (Kerscher, 

Buntrock, 2011, s. 314- 328).  

Heinrich Ulrika ve svém článku zdůrazňuje účinnost nutrikosmetiky. Z hlediska celkového 

přístupu ke zdravé kůži seniorů je důležité poradenství o zdravém životním stylu a výživě. Je 
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třeba doporučit správnou kombinaci vitamínů a antioxidantů ve formě potravinových doplňků 

nebo tzv. funkčních potravin. Jsou to preparáty, ve kterých je již sestaven optimální poměr 

všech zmíněných látek a navíc obsahují tropokolagen z rybích kůží, který je téměř identický 

s lidským kolagenem. Zkoušky provedené v ústavu experimentální dermatologie na 

Univerzitě Witten, zkoumaly účinnost fitoestrogenů z lučního jetele, vitamínů a minerálních 

látek na 90 seniorkách v dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii. Během 12 týdnů 

seniorky užívaly kapsle se zmíněným obsahem. Výsledkem bylo snížení drsnosti kůže, 

zlepšení pružnosti a zlepšení bariérové funkce kůže. Mnohé další studie prokázaly, že zvláštní 

výživové doplňky (nutricosmetics) účinně pomáhají udržet kůži zdravou. V běžném denním 

životě nejsou senioři schopni zajistit si potravu, obsahující plnohodnotné antioxidanty, 

vitamíny a minerály. Doplnění nutrikosmetiky k běžné výživě nám zlepšuje vlastnosti kůže. 

Tyto potravinové doplňky nejsou toxické a nenahrazují plnohodnotnou stravu (Heinrich, 

2012, s. 15-17). Méně známou skutečností jsou závěry studie, kde perorální podání 

polysacharidů z rybí chrupavky vedlo po dvou měsících ke zvětšení tloušťky kůže, zlepšení 

vrásek, zlepšení barevnosti pokožky a její elastičnosti. Polysacharidy jsou pro organismus 

zdrojem kyseliny hyaluronové. Podobnou vlastností také disponují aminokyseliny obsažené 

v kolagenu, které jsou zdrojem pro tvorbu kolagenu v kůži (Kerscher, Buntrock, 2011, s. 314- 

328).  

 

3.1 Význam a vliv hydratace  

Stratum corneum (rohová vrstva epidermis) obsahuje keratin a funguje, jako přirozený 

hydratační faktor, který přitahuje vodu. Korneocyty mají na svém povrchu hydrofobní obal 

zabraňující úniku vody a taky škodlivému vlivu vody na pokožku. Prostor mezi nimi je zcela 

vyplněn lipidy. Hydrolipoidní film se skládá z mazu, potu a rozpadajících korneocytů. Voda 

udržuje korneocyty a ty udržují flexibilitu a elasticitu. Vysoká ztráta transepidermální vody 

má za následek ztrátu pružnosti a možnost vytvoření prasklin v kůži. Hydrolipoidní film 

udržuje konstantní kyselost kůže. Významou součástí přirozeného zvlhčujícího faktoru je 

močovina a kyselina mléčná. Faktor je přímo závislý na obsahu vody v korneocytech, pokud 

je hydratace dostatečná, slouží jako ochrana proti bakteriím a škodlivým látkám, které nemají 

šanci proniknout do hlubších vrstev kůže. Neustále se tak obnovuje epidermální bariéra, která 

zabezpečuje správnou hydrataci kůže a zabraňuje úniku vody. Pokožka seniorů již nevytváří 

přirozený hydratační faktor v dostatečném množství. Častým mytím může dojít ke ztrátě 
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lipidů i hydratačního faktoru a kůže zůstává suchá, odlupující se, křehká a více náchylná ke 

svědění, zánětu a vzniku trhlin. Pokožku je nutno ochraňovat tím, že jí dodáme lipidy, 

esenciální složky, kyselinu linolovou, vitamíny ve formě krému. Přirozenou obnovu kožní 

bariéry narušují četné exogenní i endogenní faktory, které nepříznivě ovlivňují rovnováhu 

v procesu hydratace (Obstová, Iličová, 2010, s. 70-74).  

Matějovská se zabývá aspekty pitného režimu seniorů. Hydratace a rovnováha v příjmu nebo 

výdeji tekutin významně ovlivňuje stav kůže seniora. Dehydratace představuje pro seniora 

problém. Snižuje se citlivost regulačních mechanizmů a pocit žízně vzniká obvykle až při 

ztrátě 0,6 – 1,0 litru tekutin. Obvyklé množství tekutin k odstranění pocitu žízně je u seniorů 

120 - 150 ml. Tak se senior dostává do stavu subklinické dehydratace, narůstá koncentrace 

natria, urey. Snižuje se bazální metabolismus, může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti. 

Stanovení optimálního množství tekutin je velice individuální. Základem všech tekutin je 

voda. Pro dlouhodobé zabezpečení pitného režimu jsou doporučovány slabě mineralizované 

vody u nás to jsou dostupné vody-Dobrá voda, Aquila, Horský pramen, Toma, Rajec, Evian, 

korunní pramenitá. Z hlediska pitného režimu nejsou vhodné vody s obsahem vyššího 

množství CO2, protože pocitově utlumí žízeň dříve a tím se snižuje množství přijatých 

tekutin. Vhodné jsou i slabé bylinné čaje. Vztah pitné vody k onemocnění kůže nebyl 

prokázán (Kubešová, 2012, s. 6-7).   

Fyzickou ochranu ve formě bariéry tvoří rohovitá vrstva kůže, která zpomaluje ztrátu vody      

a také zabraňuje vnikání rozpustných škodlivých látek do těla z vnějšího prostředí. Fyzikální 

faktory, způsobující dehydrataci jsou vítr, extrémní chlad, teplo, suchý vzduch, nízká vlhkost, 

pobyt v zakouřených nebo klimatizovaných prostorách, UV záření. Nadměrný kontakt 

s vodou, který vede k vymytí přirozeného zvlhčujícího faktoru a snížení pH, vede k poruše 

schopnosti vázat vodu. Vyšší dávky UV záření vyvolávají poruchy tvorby ceramidů. 

Chemické faktory jsou zastoupeny mýdlem, saponáty a rozpouštědly, které se běžně používají 

v domácnosti, dále perorálními léky (diuretika, retinoly). Zásadité pH v prostředcích 

poškozuje kožní bariéru, což přispívá k pomnožení mikroorganismů na kůži. Přirozené 

regulační mechanismy obnoví přirozenou bariéru 2 až 3 hodiny po umytí mýdlem. Kompletní 

regenerace kůže proběhne za 4-8 týdnů. Hlavním biologickým faktorem jsou změny u 

seniorů. Změny jsou spojeny se snížením ceramidů, snížení produkce potu a mazu, ztenčení 

epidermis a pokles filagrinu. Metabolické a genetické faktory taktéž přispívají 

k nespecifickým kožním projevům vlivem interních onemocnění a genetické dispozice poruch 

epidermální bariéry (Obstová, Iličová, 2010, s. 70- 74). V randomizované studii byl použit 
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krém s dexpanthenolem, bylo žjištěno, že je schopen zlepšit pružnost pokožky a tím zlepšit 

ochrannou bariéru kůže a její hydrataci. Nedávná studie prokázala, aquaphorin-3, je 

membránový kanál, který umožňuje průchod glycerolu a vody a je tak kritickým prvkem pro 

udržení hydratace pokožky prostřednictvím regulace koncentrace glycerolu v rohové vrstvě 

kůže. AQP (aquaphorin) 3 je trvale snížen u seniorů starších 60 let. Jeho snížením může dojít 

k významnému narušení hydratace kůže. Proto je velice důležité používání změkčujících 

přípravků podle oblasti na těle. Na obličej se používá hydratační krém s větším obsahem vody 

hlavně v létě, pouze v zimě lze použít krém bohatší na tuky. Na tělo a končetiny je vhodný 

krém bohatý na lipidy. Zevní hydrataci pokožky tedy zajišťují krémy s vysokým obsahem 

vody a lipidů (Proksch at al., 2005, s. 768-774, Garybian, CHiou, Elmariah, 2013, s. 92-103). 

V současné době je k dispozici mnoho hydratačních produktů s komplexnějšími a složitějšími 

mechanismy, které zvyšují obsah vody v pokožce. Nyní se začaly ještě více členit na přírodní 

složky, vitamíny a rostlinné látky. Nicméně, hydratační složky mohou být seskupeny do 

širokých kategorií: smáčedla, změkčovadla a složky přírodního hydratačního faktoru 

(Baalham at al., 2011, s. 591-596).  

Růžičková - Jarešová se domnívá, že zásadní roli v hydrataci kůže hraje dostatečné množství 

kyseliny hyaluronové. Vyskytuje se ve větším množství v kůži, kde zajišťuje vlhkost pevnost 

a pružnost. Vyplňuje intersticiální prostor a brání tak kolapsu retikulárních vláken. S věkem 

její množství klesá a zvyšuje se tvorba vrásek. Dále autorka ve svém článku uvádí, že 

mezoterapie je jednoduchá metoda ke zvýšení hydratace pokožky. Na kůži je aplikován 

roztok s vysokým obsahem aminokyselin, vitamínů, koenzymů, kyselinu hyaluronovou          

a další látky. Ošetření se provádí pomocí dermoválečku. Mezoterapie podporuje regeneraci 

pokožky (Růžičková-Jarešová, 2013, s. 42-43).  

Choi se ve své studii zaměřil komplexně a objektivně na vliv hydratace na pružnost kůže a 

tvorbu vrásek ve stáří. Cílem bylo prozkoumat úroveň hydratace a výskyt vrásek pomocí 

bioinženýrských oborů. Metody se zúčastnilo celkem 97 zdravých seniorek. Důležitými 

parametry byl věk, typ kůže (typologie Fitzpatrick), kožní mechanické parametry získané 

Cutometrem a úroveň hydratace pokožky měřeno Corneometrem, parametry vrásek 

přezkoušené Visioscanem. Výsledkem studie bylo potvrzeno, že dostatečně hydratovaná 

pokožka vypadá výrazně mladší a zároveň vrásky jsou jemnější. Dobrá hydratace pokožky 

napíná vrásky, odolává více stresu, tedy vykazuje méně vrásčitý povrch. Voda se uvnitř tkáně 

přerozděluje a spolu s kůží roztahuje a napíná ji. Intersticiální tekutina je proti vráskám, 

zvyšuje plasticitu i elasticitu. Pouze ve vodě mohou elastická vlákna nabobtnat a tím omladit 



30 

 

pokožku. To jednoduše znamená, že dehydratace vytváří vrásky s větší hloubkou a rozsahem. 

Dále autor také doporučuje preventivní aplikaci emoliencií, které obsahují - ceramid, 

cholesterol, glycerol, glycerin, dexpanthenol, lipidy a nanocolloidy - k zlepšení visco-

elastických funkcí pokožky, protože je neustále vystavena působení nejen vnitřních, ale i 

vnějších faktorů (CHoi at al., 2013, s. 349-350). 

Fortes ve své prospektivní studii zkoumal, jak diagnostikovat dehydrataci seniora používáním 

fyzických příznaků a neinvazivních markerů hydratace, ve slinách a moči. Studie se 

zúčastnilo 130 seniorů. Senioři podstoupili posouzení hydratace do 30 minut od přijetí 

k hospitalizaci do nemocnice. Hodnocení zahrnovalo 7 fyzických známek dehydratace - 

tachykardie, nízký systolický tlak, suché sliznice, suché podpaží, snížený kožní turgor, 

zapadlé oči, dlouhá kapilární náplň. Fyzické výsledky vykazovaly nízkou citlivost pro detekci 

dehydratace. Barva moče, specifická váha nebyly přesné k určení hydratace seniorů, je zvláště 

pozoruhodné, že osmolalita slin byla schopna detekovat dehydrataci s mírnou přesností 

(Fortes at al., 2014, s. 110-111). Kinoshima se ve své studii zaměřil na měření axilární 

vlhkosti jako možného markeru pro dehydrataci kůže. Studie se zúčastnilo 29 seniorů 

s akutními zdravotními potížemi. Dehydratace byla měřena výpočtem osmolarity séra. 

Důvodem výzkumu bylo najít jednoduchý a rychlý způsob diagnostiky dehydratace. 

Hydratace stavu kůže může být kvantitativně hodnocena z hlediska vodivosti impedancí nebo 

kapacitní metody. V kůži je vnější vrstva stratum corneum, která přímo čelí vodě nasycené 

epidermis, ta má funkci bariéry v odpařování vody. Horní část je mnohem sušší, protože je 

vystavena okolnímu vzduchu a ovlivněná pocením. Ve studii byl měřen obsah rohovité vrstvy 

v axilární oblasti. Posuzovány fyzické příznaky dehydratace a odebrány krevní testy. Při 

fyzikálním vyšetření měří lékař vlhkost kůže ve středu axily v poloze na zádech. Byla použita 

corneometrie přístrojem-MCE 3259, makra Corporation, Tokio, Japonsko. Přístroj funguje 

pomocí čidla a vyhodnocení je do 2 sekund.  V této studii bylo prokázáno, že pokud je 

vlhkost v axile vyšší než 50% je dehydratace vyloučena, pokud je pod 30% dehydratace je 

přítomna. Výsledky korelují s laboratorními testy. Tato neinvazivní jednoduchá metoda může 

výrazně pomoci k včasné diagnostice dehydratace (Kinoshita at al., 2013, s. 255-258). 
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4 KOŽNÍ PROJEVY U SENIORŮ 

Velmi zajímavé studie probíhaly u seniorů v ordinacích praktických lékařů i v 

nemocnicích, kde se zaměřily na prevalenci nejčastějších kožních projevů u seniorů. 

International Journal of Dermatology uvedl ve své studii přehled četnosti dermatologických 

onemocnění u seniorské populace osob starších 65 roků. Studie vytváří povědomí o rozsahu    

a vzorech kožních problémů u geriatrických pacientů. Studie zkoumala kožní onemocnění u 

4099 seniorů a zjistila, že mezi pěti nejčastějšími onemocněními byly dermatitida, svědění, 

xerózy, plísňové infekce a kožní léze. Výskyt kožních onemocnění zdůraznil důležitost 

vzdělávání starších osob o ochraně před sluncem, používání změkčovadel a správnou péči o 

pleť obecně (Yalcin at al. 2006, s. 672-673). Rozsáhlá studie byla provedena v severní Indii, 

kde se zabývala spektrem fyziologických a patologických změn na kůži seniorů. Do studie 

bylo zařazeno 200 seniorů, 71 procent mužů a 29 procent žen. Z dokumentace byla pořízena 

jejich detailní historie kožních obtíží, současných i minulých. Celkové vyšetření bylo pak 

provedeno v ústavu lékařských věd. Výsledky studie prošly analýzou a byly shrnuty takto: 

xerózy byly diagnostikovány v 93 procent. Rozsáhlý výskyt xeróz lze přičíst nízkému 

používání změkčovadel a častému používání alkalického mýdla. Atrofická vrásčitá kůže se 

nejčastěji objevovala na krku, obličeji, předloktí a hřbetech rukou v 63 procentech, svědění 

(pruritus) byl nejčastějším problémem v 44 procentech. Nejčastější patologickou změnou byla 

kontaktní dermatitida 37,5 procent, vitiligo, nádory a infekce. Geriatrická populace je 

postižena mnoha dermatologickými problémy, z důvodu normálního procesu stárnutí, ale i 

z příčin špatného životního prostředí, jako je UV záření, chemické dráždivé látky, suchost, 

střídavé teploty, patogeny. Důležité je také zjištění, že senioři trpí nedostatkem biotinu, což je 

faktor důležitý pro syntetické pochody v kůži. Tyto příčiny poškozují zdraví kůže seniorů. 

Závěrem lze říci, že dermatózy se liší v různých populacích, protože kožní změny nejsou 

identické v západních zemích a v Indii (Raveendra, 2014, s. 235-239). Národní průřezová 

studie byla provedena také v Německu, u skupiny 756 seniorů starších 65 let. Údaje 

shromáždili praktičtí lékaři, prevalence xerózy byla 55,6 procent, svědění u 20,3 procent, 10,2 

procent kontaktní dermatitida. Tato průřezová studie v primární péči ukazuje, že xerózy jsou 

velice rozšířenou problematikou u seniorů nad 65 let věku a jejich přítomnost je obrovskou 

zátěží, protože bývá často spojena se svěděním a pocitem nesnesitelně suché pokožky. Bylo 

prokázáno, že atopická dermatitida může být spojena se subklinickým zánětem, který přispívá 
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ke svědění a vzniku xeróz, hlavně u seniorek. Největším rizikovým faktorem se zdá být 

výskyt atopie v mládí (Paul, 2011, s. 260). Také na Tchaj-wanu provedli průřezovou studii na 

dermatologické klinice, kde bylo do studie zařazeno 16 924 seniorů starších 65 let. 

Nejčastějším kožním onemocněním byla dermatitida 58,7%, plísňové infekce 38,0%, svědění 

14,2%, karcinom bazálních buněk 29,8%, spinocelulární karcinom 13,3%. Vzorek 

onemocnění kůže u seniorů na Tchaj-wanu je odlišný od západních zemí (Liao YH at al., 

2001, s. 203-207). 

 

4.1 Pruritus 

Svědění (Pruritus) je nejčastější kožní problém u seniorů. Jedná se o nejběžnější 

subjektivní symptom v dermatologii, který způsobují kožní a systémová onemocnění. Svědění 

je definováno jako nepříjemný pocit, který může vést k intenzivnímu škrábání, hlavně v noci 

vlivem zvýšené vnitřní teploty organismu. Často snižuje kvalitu života, protože nutí seniory 

škrábat si postižené plochy, což vede ke vzniku erozí a exkoriací. Intenzita svědění je 

individuální, od mírného, přechodného až silnému a nesnesitelnému, dlouhotrvajícímu 

svědění. Pruritus doprovázejí sekundární změny na kůži vyvolané škrábáním především na 

místech, na která si senior dosáhne. Svědění má neuropsychický základ, dochází k dráždění 

nervových zakončení v kůži. Fyzická a psychická deprivace může komplikovat řádné 

posouzení závažnosti svědění a negativně narušit soulad s komplexní antiprurickou terapií. 

Vysoká prevalence svědění u seniorů se dá částečně přičíst normální fyziologii pokročilého 

stárnutí kůže, špatné hydrataci, poruše kožní bariéry, poruše nervové funkce. Svědění může 

být lokalizované nebo generalizované. Senioři jsou velice náchylní na dráždění alergenů na 

kůži. Vše nakonec přispívá k zánětu a svědění. Rovněž s přihlédnutím různorodosti možných 

příčin svědění, každý pacient musí být řešen individuálně, pokud jde o diagnostické postupy  

a antiprurickou terapii (Garibyan, CHiou, Elmariah, 2013, s. 92-103). Akutní svědění je do 6 

týdnů a chronické svědění je definováno, jako svědění trvající déle než 6 týdnů. Svědění kůže 

může narušovat seniorům spánek a vyvolávat deprese. Svědění je nejčastěji přidruženým 

problémem k suché kůži. Ve stáří kůže ztrácí z povrchové vrstvy lipidy, proteiny, 

aminokyseliny, kyselinu hyaluronovou, kolagen, kůže ztrácí vlhkost a barierovou funkci 

(Barco, Gimenez, 2008, s. 671-682).  Pocit svědění mohou také vyvolat mechanické stimuly 

jako je vibrace, dotek, tlak, elektrické nebo tepelné podněty. Bylo zjištěno, že dráhy pro 

přenos svědění se liší od jiných drah v tom, že nejdůležitějším mediátorem je histamin. 
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V léčbě se tedy používají léky antihistaminika, která ale neúčinkují pokaždé, tudíž je zřejmé, 

že se přenosu účastní i jiné mediátory. Důkazem těchto dějů je vznik pruritu po aplikaci látek 

opioidní povahy. V článku je uvedeno, že 10-50% seniorů s pruritem má systémovou chorobu 

a 50 % seniorů má pruritus ovlivněný dermatologickou chorobou (Macášek , 2011, s. 247-

249). Mezinárodní fórum pro studium svědění navrhlo novou klasifikaci. Klasifikace I. 

zahrnuje tři skupiny svědivých jednotlivců: a) senioři s nemocnou kůží se svěděním, b) 

senioři se zdravou kůží se svěděním, c) senioři s poškozenou kůží se svěděním.  Senioři ze 

skupiny I. patří do kategorie - dermatologické svědění. Zahrnujeme sem také exkoriace, 

krusty, lichenifikace, papuly a noduly, které jsou způsobeny chronickým škrábáním, třením, 

svíráním kůže. Skupina II. a III. obsahuje seniory, kteří mohou trpět systémovým, 

neurologickým nebo psychogenním svěděním. Systémové svědění je definováno, jako 

svědění vyplývající z nemocí jiných, jako jsou játra, ledviny, krevní nemoci. Dále 

neuropatické svědění z poškozených neuronů nebo neurogenní svědění po podání opioidů. 

Psychogenní svědění nazýváme též somatoformní svědění, které doprovází různé 

psychiatrické stavy. Vzhledem k vysoké frekvenci chronických onemocnění u seniorů, můžou 

pruritus vyvolat systémové léky i lokální léky. Podle klasifikace by měl být brán tento 

nežádoucí účinek v úvahu při hodnocení pacientů s chronickým svěděním (Reich, Ständer, 

Szepietowski, 2011, s. 15-23).                  

Faktory zevního prostředí přispívají ke zhoršení pruritu u seniorů. K zastavení svědění            

a škrábání nám pomáhají prurotogenic mediátory. Jedním takovým prostředkem je glycin, 

který může blokovat histamin od žírných buněk, ale také emoliencia, rostlinné oleje (olivový, 

slunečnicový, kakaové nebo bamacké máslo). V zvláště těžkých případech je nutné podávat 

antihistaminika či neuroleptika. Aktuálně jsou široce využívané kortikosteroidy pro snížení 

svědění. Kortikosteroidy ale přispívají ke ztenčení kůže (Barco, Giménez, 2008, s. 671-682). 

Z hlediska ošetřovatelského je nejdůležitější se zaměřit na symptomatologickou terapii, která 

snižuje a odstraňuje obtíže seniora. V první řadě jsou důležitá režimová opatření. Odstraníme 

z šatníku oblečení vyrobené z umělých vláken, černě obarvené látky a hrubých materiálů. 

Mohou pomoci koupele v chladné vodě, stejně tak aplikace roztoků obsahujících mentol a 

kafr. Koupele a sprchování, co do četnosti spíše omezujeme, vhodné je přidávání přírodních 

olejů. Snažíme se vyvarovat stresových situací. Upravujeme jídelníček, vynecháme jahody, 

ryby, ostrá jídla a alkohol. V léčbě používáme i fototerapii UVA i UVB záření, akupunkturu, 

homeopatii - mohou být v některých případech úspěšnější než klasická léčba ( Sulphur, Apis, 

Staphysagria) a fytoterapii, vhodnou bylinou je třezalka nebo metodu Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation nebo-li stimulaci kožního pole elektrickými impulsy. (Macášek, 
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2011, s. 249 ; Jašková, Taraba, 2009, s. 125-130). Nejvhodnějším farmakologickým 

přístupem je kombinace centrálně působících protisvědivých léků a lokálně působících léků 

s protizánětlivým účinkem. V klinických podmínkách se v lokální terapii nejvíce osvědčily 

emulze, lipolotia, hydrologa s obsahem urey, pantenolu, kyseliny linolové. Mentol a kafr jsou 

často používány i v kombinaci, kafr moduluje svědění a mentol chladí, nejlépe je jejich 

používání v gelu či ambidermanu (masťový základ). Balneum Hermal gel, je přípravek 

obsahující anestetické a antipruriginosní látky, také Fenistil gel snižuje svědění účinkem na 

uvolňování histaminu. Další z možností léčby je plazmaferéza, může být vysokoobjemová 

nebo léčebná. Ovlivnění pruritu se děje na úrovni změn funkční imunologické aktivity 

leukocytů a trombocytů. Zkoušejí se i vysoké dávky vitamínu C, lokální kortikosteroidy          

a také antagonisté opioidů (naloxon). Důležitým pomocníkem je i psychoterapie jako 

doplňková terapie, pokud se nám nedaří pruritus zvládnout (Jašková, Taraba, 2009, s. 125-

130).  

 

4.2 Xeróza 

Suchá kůže (xeróza) je dysfunkce epidermální bariéry. Je častým příznakem řady 

chronických kožních onemocnění, jako je například atopická dermatitida, ale může být také 

způsobena mnoha faktory. Stav může způsobit nepříjemné pocity, svědění, pnutí a stahování, 

což může mít negativní dopad na život seniora. Těžká xeróza může negativně ovlivnit kvalitu 

života, zvláště jsou-li postiženy ruce. V pokožce ubývá korneocytů a lipidů, což má za 

následek ztrátu přírodního hydratačního faktoru a vznik xerózy (Garibyan, CHiou, Elmariah, 

2013, s. 92-103). Klinicky je charakteristická hrubým, drsným povrchem s různým stupněm 

zarudnutí, ragádami a deskvamacemi, kvůli snížené elasticitě kůže. Xerózy způsobují svědění, 

což pak vede k exkoriaci a riziku kožních infekcí (Barko, Gimenéz, 2008, s. 671-682). Mezi 

nejvýznamnější rizikové faktory spojené s xerózami u seniorů je kouření, ženské pohlaví, 

atopická dermatitida, senná rýma, astma a některá léčiva. Při delším trvání se zvyšuje riziko 

vzniku aktivace latentních dermatóz, kontaktních dermatitid, bakteriálních mykóz a virových 

infekcí. Primární diagnóza je založena na morfologickém a genetickém nálezu. Geneticky 

významná mutace pro vznik xerózy se vyskytuje u heterozygotů s filagrin null mutací (Paul at 

al., 2011, s. 260-265). Další vyšetření provádíme pomocí subumetrie, korneometrie a dalších 

bioinženýrských metod. Získáváme objektivní informace o kvalitě kožního povrchu, 

provádíme také epikutánní testy, tepelný a chladový test, skarifikační testy, intradermální 
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testy. Suchá kůže je často výsledkem kombinace exogenních i endogenních faktorů, 

genetických abnormalit, výživy i vitamínů. Odhaduje se, že xerózy ovlivňují až 75% seniorů 

starších 75 let. Senioři používají často horkou lázeň, v domácnostech mají suchý vzduch, 

používají silné detergenty a dochází k výraznému snížení epidermální proliferace (Barko, 

Gimenéz, 2008, s. 671-682). Obsah vody je ve zdravé kůži 15% - 20%. Pokud klesne pod 

10%, pokožka získává hrubý vzhled. Při poruše bariérové funkce kůže, se zvyšuje výdej vody 

z transepidermálního prostředí a dochází k dehydrataci kůže. Klíčovou roli v epidermální 

bariéře tvoří ceramidy, které jsou zdrojem mastných kyselin (linolová). Hydrolytické enzymy 

působí nedostatečně a dochází tak k abnormální deskvamaci a hromadí se korneocyty, které 

tvoří šupiny na kůži. U seniorů byly zjištěny nižší hodnoty filagrinu, což je přírodní 

hydratační faktor, na dolních končetinách a v obličeji. Voda obsahuje přírodní hydratační 

faktor a z vnitřní strany kůže působí jako změkčovadlo, které udržuje napětí a zabraňuje 

abnormálnímu praskání a olupování kůže. Trhliny v kůži způsobuje dehydratace, proto senioři 

musí používat preventivně emoliencia , aby docházelo k obnovení epidermální diferenciace, 

což vede k produkci normální pokožky (Watkins, 2011, s. 250-257). V randomizované, 

dvojitě zaslepené studii kontrolované placebem pro léčbu xeróz, byl testován dexpanthenol, 

který obsahuje všechny typy účinných složek dohromady. Obsahuje fyziologické lipidy 

(ceramid, cholesterol), zvlhčovalo (glycerol), antiprurické činidlo (glycin), lipidy 

(nanocolloids). Bylo zjištěno, že kožní bariéra drsné suché kůže byla zlepšena a citlivost kůže 

byla silně snížena. Dexpanthenol uklidňuje podrážděnou pokožku, snižuje svědění a 

zabraňuje tak fyzickému poškození kůže (Proksch, Lachapelle, 2005, s. 768-774). 

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie na léčbu xeróz byla také provedená v německém 

Hamburku. Byly zde testovány krémy na kůži, které byly aplikovány denně 169 seniorům, 

převážně ženám s velmi suchou kůží, po dobu 2 týdnů. Randomizová studie obsahovala lehký 

krém (emulze oleje ve vodě) a bohatý krém (emulze voda v oleji). Používáním obou krémů 

výrazně klesla suchost pokožky a taktilní drsnost. Bohatý krém významně udržel vlhkost 

v pokožce ještě 6 týdnů po přerušení aplikace a lehký krém snížil příznaky pálení, svědění, 

mravenčení a suchosti. Oba tyto krémy představují nový přístup k léčení xeróz, zaměřený na 

nedostatečnou hydrataci kůže (Weber at al., 2012, s. 29-39). Velmi zajímavé studie probíhali 

v různých zemích celého světa a zaměřily se na prevenci vzniku xerózy u seniorů starších 60 

let. Vlastnosti kůže se značně lišily mezi rasami, a proto není divu, že i přes výzkum ve 

stejném prostředí byla problematika xeróz seniorů značně rozdílná, i když se studie ponořila 

hlouběji do problematiky rasové variability kůže. V těchto studiích byly použity přístroje pro 

hodnocení průtoku krve kůží seniorů - laser Doppler Velocimetry, photoplethysmography. 
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Použitím těchto technik, studie ukázaly, že největší rozdíly byly v citlivosti kůže. Černí 

senioři byly o 40% méně reaktivní než běloši a asiaté. Asiaté měli nejreaktivnější kůži            

a nejrychleji reagovali vazodilatací i vazokonstrikcí cév kůže. Obsah vody v pokožce byl u 

bělochů a černochů stejný, ale nejvíce vody obsahovala pokožka asiatů. Nejvíce ceramidů 

obsahovala asijská kůže, méně bělošská kůže a nejméně kůže černošských seniorů, kteří také 

měli nejnižší obsah lipidů v rohové vrstvě kůže. Výsledky zdůrazňují, že je důležité dbát na 

rasové rozdíly při výběru léčebných prostředků zdravotnickými pracovníky. Nejvíce účinná 

byla změkčovadla k podpoře hydratace a zmírnění xeróz kůže u asijských seniorů 

s nejcitlivější pokožkou. Obsahovala minerální olej, lanolin a skvalen (přírodní organická 

sloučenina vyrobená z oleje ze žraločích jater, amarantového osiva, pšenice a oliv). Tyto 

složky jsou obsaženy v krému Cereve, který je prokazatelně nejúčinnější v léčbě xeróz asiatů. 

U seniorů s černou a bílou pletí je vhodné použít přípravky obsahující více ceramidů, 

cholesterolů a mastných kyselin, nejúčinnější je krém Restoraderm. Poslední skupinu nedávno 

schválených zdravotnických prostředků tvoří Mimy X krém, který obsahuje 

palmitoylethanolamide bioaktivní tuk. Tento krém má hydratační účinek, změkčující účinek    

a protizánětlivý účinek. Atopiclair krém funguje jako hydrofilní krém, obsahuje směs 

kyseliny hyaluronové, kyseliny glycyrrhetinové a telmestein. Epiceram je nesteroidní krém 

obsahující ceramidy, volné mastné kyseliny a cholesterol. Všechny tyto krémy vykazují 

nejvyšší účinek u seniorů s rasovou variabilitou kůže a problémem xeróz.  Závěrem studie lze 

říci, že suchá kůže je celosvětovým problémem, protože populace stárne. Proto je třeba se 

vyhýbat exogenním i endogenním faktorům, které přispívají k narušení ochranné bariéry kůže 

a věnovat svou pozornost preventivním opatřením (Wan at al., 2014, s. 25-32). Mezi 

preventivní opatření patří: zvýšení vlhkosti v domácím prostředí používáním odpařovačů, 

sprchovaní se maximálně 10 minut vlažnou vodou, mýt se prostředky s obsahem 

změkčovadel, používat olej do koupele, ihned po koupání použít hydratační krémy, které 

pomáhají přitahovat a udržet vodu v pokožce (Proksch, Lachapelle, 2005, s. 768-774, 

Garybian, CHiou, Elmariah, 2013, s. 92-103).  

 

4.3 Dermatitida 

Kontaktní dermatitida je významný zdravotní problém, který postihuje kůži seniorů. 

Nejčastěji je definována jako zánět kůže, který je způsobený kontaktem s chemickou látkou. 

U dráždivé kontaktní dermatitidy převládá z 80 procent jako příčina chemické dráždění a z 20 
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procent alergie. Porucha funkce epidermální bariéry u seniorů a opožděná regenerace kůže 

zvyšuje náchylnost ke dráždění a alergii. Diagnóza dráždivé a alergické kožní dermatitidy je 

založena na důkladné historii kompletním vyšetřením a kompletním testováním – epikutání 

testy. Základní rozdíl mezi těmito dvěma formami je v patogenezi. Alergická reakce je 

specifická a vyžaduje senzibilizaci a dochází k ní pouze u citlivých jedinců k danému 

antigenu. Naproti tomu dráždivá reakce je nespecifická, nevyžaduje senzibilizaci a může k ní 

dojít kdykoli. Obě formy mohou vyvolat akutní, subakutní a chronické dermatitidy. Akutní 

forma je charakterizována zarudnutím s puchýři, subakutní představuje zarudnutí se serózním 

výpotkem, chronická forma vytváří lišej s prasklinami. Alergická kontaktní dermatitida u 

seniorů bývá způsobena nejčastěji niklem, parabeny, lanolínem, barvivy, rostlinami, aktuálně 

užívanými léčivy, konzervačními látkami, antibakteriálními látkami, emulgátory 

(změkčovadla), vonné látky a balzámy. Citlivost se zvyšuje v závislosti na expozici                

a množství, věku seniora a přidružení dalších onemocnění. Kožní testy je třeba provádět, co 

nejdříve dokud je senior senzibilizován pouze na jeden alergen (monovalentní), dalšími 

kontakty s alergeny se stává oligovalentní až polyvalentní. Dermatitida se nejčastěji vyskytuje 

u seniorů, v přímém místě styku kůže s alergenem nejčastěji na rukách, obličeji, krku,  dutině 

ústní, na nehtech a dolních končetinách. Dermatitida poléková se obvykle objeví do 24 hodin 

od podání léku. Fotosenzitivní dermatitida závisí na dávce UV záření, může být i fytotoxická. 

Léčba v rámci ošetřovatelské péče zahrnuje vyhnout se dráždivým látkám a alergenům, 

vysvětlit seniorům, že jejich kůže nemá tak dobrou schopnost regenerace jako u mladších 

jedinců, takže léčba bude trvat dlouho, i víc jak 3 měsíce, i když se budou vyhýbat alergenu. 

V ošetřovatelské oblasti je třeba snížit používání mycích prostředků, nevhodné jsou horké 

koupele a dlouhé sprchování. Je dobré, aby senioři nepoužívali drsné tkaniny, hrubé oděvy      

a prali pouze s přídavkem lehkých detergentů. Pokud nepomáhá základní léčba, je nezbytné 

použít lokální kortikosteroidy - 0,1 procento triamcinolon nebo 0,05 promile clobetasolem, 

topické kortikosteroidy, imunomodulační léky (Prakash, Davis, 2010, s. 373-381). Asteatotic 

dermatitida je většinou diagnostikována v zimě. Vzniká v důsledku snížené vlhkosti vzduchu. 

Dalšími faktory je snížená hydratace pokožky, snížená hladina lipidů a rohové vrstvy 

ceramidů. Dále se zvyšují ztráty vody v kůži a je pravděpodobné genetické podložení 

zánětlivé odpovědi. Nejvíce znepokojujícím příznakem pro seniory je intenzivní svědění. 

Dalšími důležitými fyzikálními dráždidly jsou teplo, pot, tření, tlak, vibrace, ultrafialové 

záření. Mezi doporučená opatření patří vyhýbání se podráždění, UV záření, používání 

elektrických přikrývek. Léčbou je aplikace lokálních kortikosteroidů, antihistaminik, 

používání hydratačních mastných krémů, vazelíny, minerální olej, používání studených 
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obkladů a používání studené vody na sprchování. U seniorů se často kontaktní dermatitida      

a asteatotic dermatitida vyskytuje v perineální oblasti. Klinický obraz se vyznačuje zpočátku 

mírným svědivým erytémem s váčky a erozemi. Jako prevence je nutné dodržovat hygienu       

a používat emolencia (Hilton, 2004, s. 19-25). 

 

SHRNUTÍ TEORETICKÝCH VÝCHODISEK A JEJICH VÝZNAM 

Teoretický základ bakalářské práce čerpá z přehledu výsledků současných výzkumů 

zaměřených na mapování preventivních opatření v péči o kůži seniorů, používáním ověřených 

metod ošetřovatelské praxe založené na důkazech. Na základě dohledaných poznatků je 

bakalářská práce zaměřena na význam, vliv a využití poznatků aplikovaných do praxe v péči 

o kůži, o kterou se senioři musí starat, protože nelze čekat, až vznikne problém, ale je nutné 

mu předcházet a pokud tak učiní, budou mít senioři kůži zdravou. Zvolenou metodou, bylo 

dohledávání přehledových článků formou rešeršní činnosti. Cílem bylo dohledat studie 

zaměřené na prevenci a péči o kůži u seniorů. Základním poznatkem v tématu je hygienická 

péče a používání ochranných prostředků, proto je považována za strategickou pro rizikového 

pacienta, jako je senior. Na toto téma bylo dohledáno dostatečné množství kvalitních              

a ověřených průřezových nebo kohortových studií, které probíhaly především 

v institucionálních zařízeních. Další výzkumy by se měly zaměřit více na seniora v primární 

péči a to proto, aby se senior naučil předcházet kožním problémům vhodnou péčí                    

a používáním správných, vhodných mycích a ochranných prostředků. Svůj význam a vliv má 

i oděv a materiál, ze kterého je zhotoven, protože tvoří taktéž ochrannou bariéru kůže. Nové 

výzkumy se musí teoretickým bádáním zaměřit na vhodné materiály pro výrobu oděvů           

a různá zlepšení, která pomohou seniorovi, aby se oděv snadno oblékal, byl pohodlný, 

pomáhal mu chránit kůži a podpořil ho v soběstačnosti. Nejvíce podnětná se pro mě stala 

kapitola zaměřená na edukaci seniora. Sestra, edukátorka pomáhá vybrat seniorovi vhodné 

hygienické i ochranné prostředky a pomůcky, vysvětluje správné postupy použití a ověřuje si 

cílenými otázkami, zda je senior schopen správně pečovat o svou pokožku. Edukaci seniora 

v péči o kůži bych si vybrala, jako téma pro pokračování své další práce, teoreticky si myslím, 

že je to dostatečně rozsáhlá oblast na aplikaci výzkumu formou dotazníků nebo vědecké práce 

s možností návaznosti na práci jiných autorů. Dalším, teoretickým východiskem 

preventivního charakteru s možností využití a vlivu na kůži seniora je výživa, vitamíny           

a hydratace. Životní styl seniorů se značně liší a je závislý na socioekonomickém statutu 
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seniora. Mnoho seniorů nepřikládá výživě takový význam, jaký výživa opravdu má. Vztah 

kůže a výživy u seniorů zaujal i výzkumníky, protože populace stárne a je nutností, aby 

výživa byla co nejvíce vyvážená, obsahující dostatečné množství všech základních složek       

a navíc vitamíny výrazně posilují odolnost kůže, pomáhají její regeneraci a obnovují 

poškozené kožní membrány. Význam a vliv hydratace je významný, teoreticky hydratace má 

přímý vliv na kůži tím, že zajišťuje a posiluje ochranu proti bakteriím a škodlivým látkám. 

Tato oblast skýtá mnohé možnosti bádání, protože lze dnes běžně zakoupit potraviny a nápoje 

ve velmi širokém sortimentu. Pokožka seniorů již nevytváří přirozený hydratační faktor 

v dostatečném množství a je nutností dostatečnou hydrataci zajistit pomocí pitného režimu s 

aplikací krémů obsahujících hydratační složky. Národní, randomizované průřezové studie 

probíhaly v roce 2014 u seniorů v ordinacích praktických lékařů a zaměřily se na prevalenci 

nejčastějších kožních projevů u osob různé barvy pleti. Bylo zjištěno, že senioři ve stejných 

podmínkách, ale s jinou barvou pleti mají také sklon k rozdílným kožním problémům. 

Teoreticky tedy, z výsledků vyplývá, že péče je různorodá a je tedy východiskem pro novou 

ošetřovatelskou specializaci-transkulturní ošetřovatelství, ve kterém je nutno ke každému 

seniorovi přistupovat individuálně. Z výsledku studií vyplývá, že nové studie by měly 

probíhat transkulturní formou dotazníkového šetření, nejlépe ve velkých městech, 

v ordinacích praktických lékařů. 

 

ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření přehledové práce o prevenci a péči o 

zdravou kůži seniorů. Dílčí oblasti byly formulovány do tří cílů a k nim bylo dohledáno 

množství dostupných odborných článků a publikací v Česku i v zahraničí. Získané informace 

se v určitých tématech vzájemně shodují, doplňují, prolínají a odpovídají na položenou 

otázku: Jaké byly publikovány poznatky o preventivní a ošetřovatelské péči u seniorů se 

zdravou kůží v České republice a v zahraničí? 

První cíl sumarizuje informace o významu prevence a vlivu ošetřovatelských činností v rámci 

ošetřovatelské péče o kůži seniorů. Jednotliví autoři se ve svých článcích a studiích zaměřují 

na způsob provádění hygienické péče u seniorů se zaměřením na preventivní péči o zdravou 

kůži (Keast, 2011, s. 5; Nazarko, 2009, s. 333-336). U seniorů doporučují používat prostředky 

k mytí kůže ve formě sprchových krémů s hydratační složkou nebo prostředky bez oplachu, 

které jsou šetrné ke kůži a poskytují jí účinnou ochranu (Obstová, Illičová, 2010, s. 74). Za 
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dnes již zastaralý způsob mytí autoři považují mytí klasickým mýdlem, které způsobuje 

nadměrné vysoušení pokožky, změnu pH a tudíž  ničení přirozené kožní mikroflóry a tudíž 

možnosti poškození bariérové ochrany kůže (Janků, 2013, s. 20; Cowdell, 2010, s. 1-5; Bliss, 

2007, s. 143-152; Hodkinson at all, 2007, s. 1-7). V ošetřovatelské praxi založené na 

důkazech je preferováno mytí ubrousky, které obsahují 3 účinné složky a klasické sprchování 

vlažnou vodou s použitím mycích krémů s obsahem emoliencií nebo olejů (Beekman at al., 

2014, s. 204-218; Lawton, 2013, s. 50-56). Autoři se shodují, že používání emoliencií je dnes 

nezbytnou součástí péče o kůži u seniorů, protože zajišťují preventivní i léčebnou péči 

(Slaninová, Vegebauer, Malý, 2012, s. 33-38). Autoři dále doporučují bariérovou ochranu 

kůže, kterou je třeba používat u rizikovějších seniorů s obezitou, malnutricí nebo inkontinencí 

(Lewis- Byers, 2002, 44-51; Kottner at al., 2013, s. 528-542). Bariérovou ochranu zajišťují 

ochranné krémy, ochranný bariérový film a ochranná fólie polymeru. Autoři se shodují, že 

důležité je dodržovat pravidelnost při aplikaci, vhodný způsob aplikace a dobře zvolený 

ochranný prostředek (Jarešová, 2012, s. 7, Blechová, Macešková, 2010, s. 174-177). 

Autoři začleňují mezi ošetřovatelské činnosti sester i oblékání seniora, tak aby byl zachován 

jeho pocitový komfort, ale také fyzická a tepelná pohoda, což přispívá k ochraně kůže před 

vnitřními i vnějšími faktory. Oblečení potřebují senioři funkční, které jim pomáhá izolovat 

kůži tím, že chytí a drží teplo v meziprostoru mezi kůží a vrstvou oblečení (Tyagi, Goel, 

2013, s. 307-319). Autoři doporučují používání vhodné velikosti oblečení z elastických, 

jemných materiálů s ohledem na roční období, schopnosti seniora a mobilitu (Benbow, 2009, 

s. 14). 

Důležitou součástí ošetřovatelské péče je i vzdělávání seniora v oblasti péče o pokožku 

(Cowdell, 2010, s. 1-5; Cowdel, 2011, s. 235-240). Senior je vzděláván tak, aby si byl 

schopen svými znalostmi a schopnostmi zajistit řádnou péči o kůži, jak preventivní, tak 

léčebnou. Pokud není senior schopen pečovat o svou kůži sám, musí sestry vzdělávat rodinné 

příslušníky (Watkins, 2011, s. 31-37). Cíle bylo dosaženo, ale protože má dnešní doba vysoké 

požadavky na kvalitní preventivní i ošetřovatelskou péči, musí se senioři i sestry neustále 

vzdělávat v nových trendech v péči o kůži. Toto téma musí zůstat v popředí zájmu seniorů      

a sester. 

Druhý cíl informuje o správné výživě, vitamínech a potravinových doplňcích, které jsou 

potřebné ke správné funkci pokožky seniorů (Meydani, 2001, s. 226-235). Informace v první 

kapitole jsou zaměřeny na důležitost správné výživy, bilanci živin v příjmu potravy                
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a konzumaci vhodných potravin, které mají přímý účinek na kůži (Ghalili, 2014, s. 420-427; 

Ghalili, 2012, s. 1186-1187). Autoři se podrobně zabývají jednotlivými vitamíny, jejich 

významem, preventivním charakterem a sumarizací potravin, ve kterých se nacházejí 

(Golková, 2009, s. 166-167; Arenberger, 2008, s. 805-807). Četné studie zdůrazňují 

významnou roli antioxidantů v prevenci proti stárnutí a onemocnění kůže (Chaudhari, 2010, s. 

12-14; Tourney, 2014, s. 11-12). U seniorů je též vhodný sipping, jako podpora k udržení 

zdravé kůže a její integrity (EPUAP). Nutrikosmetika je novou generací výživových doplňků, 

které působí na kůži zevnitř tím, že napomáhají tvorbě kolagenu, zlepšují pevnost, pružnost 

kůže a do organismu jsou dodávány prostřednictvím perorálně podávaných kapslí s obsahem 

vitamínů, minerálů a přírodních výtažků (Heinrich, 2012, s. 35-37).  

Další významnou součástí výživy je hydratace, která má přímí vliv na pružnost a elasticitu 

kůže (Proksch at al., 2008, s. 768-774). Dostatečná hydratace kůže slouží jako ochrana proti 

bakteriím a škodlivým látkám. Autoři zdůrazňují důležitost přirozeného hydratačního faktoru, 

který se ve stáří obnovuje mnohem pomaleji a hrozí porušení celistvosti kůže vlivem 

nedostatečné hydratace tekutinami (Obstová, Illičová, 2010, s. 70; Garybian, Chiou, Elmariah, 

2013, s. 42-103). Nejvhodnější tekutinou k zajištění dostatečné hydratace kůže je voda 

(Matějovská, 2012, s. 6-7). V kůži lze měřit obsah vody pomocí bioinženýrských metod 

(Forest at al., 2014, s. 10; Kinoshita at al., 2013, s. 225-258). Podporou dobré funkce pokožky 

při dostatečné hydrataci je aplikace krémů, které mají taktéž významné hydratační účinky 

(Baalham at al., 2011, s. 591-596). Odlišný názor má Růžičková- Jarešová, která se domnívá, 

že zásadní roli v hydrataci kůže má kyselina hyaluronová. U seniorů dochází k její snížené 

tvorbě a v důsledku této změny, ke zvýšené tvorbě vrásek. Vyzdvihuje mezoterapii, jako 

vhodnou metodu k hydrataci a regeneraci pokožky ( Růžičková - Jarešová, 2013, s. 42-43). 

Cíle bylo dosaženo. 

Třetí cíl se zaměřil na prevalenci a výskyt kožních onemocnění seniorů. Úvodní část je 

podložena prevalencí výskytu kožních problémů u seniorů v zahraničních studiích (Yalcin at 

al., 2006, s. 672-673). Autoři mapují výskyt onemocnění a jejich % zastoupení v seniorské 

populaci (Raveendra, 2014, s. 235-239; Paul at al, 2011, s. 260-265; Liao-YH at al., 2001, s. 

203). Nejčastěji se vyskytuje u seniorů pruritus (svědění), což je nejběžnější symptom mnoha 

onemocnění (Garybian, Chiou, Elmariah, 2013, s. 92-103). První část je zaměřena na pruritus 

způsobuje nepříjemný pocit, který vede ke škrábání pokožky celého těla, kam si senior 

dosáhne. Vysoká prevalence se dá přičíst fyziologickému procesu stárnutí, špatné hydrataci, 

poruše kožní bariéry a nervové funkce kůže (Barco, Gimenez, 2008, s. 671-682; Reich, 
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Ständer, Szepietowski, 2011, s. 15-23). V ošetřovatelské péči je nutné se zaměřit na režimová 

opatření, jako jsou pravidelné koupele v chladné vodě, aplikace změkčovadel na vlhkou kůži, 

dostatek tekutin, vitamín C, odstranění oblečení z umělých vláken a pravidelné užívání 

antiprurické léčby (Jašková, Taraba, 2009, s. 125-130; Macášek, 2011, s. 247-249).  

V druhé části, se autoři shodují, že xerózy často souvisejí se svěděním, pokožka je hrubá, 

zarudlá, často svědí, stahuje a projevuje se ragádami a deskvamacemi (Barco, Gimenez, 2008, 

s. 671-682; Garibyan, 2013, s. 92-103). Ošetřovatelská péče se zaměřuje na promazávání kůže 

vhodnými krémy, které doporučují autoři ve svých studiích, především s obsahem 

dexpanthenolu, volných mastných kyselin a vitamínů. Doporučuje se také používat 

zvlhčovače vzduchu v domácnostech a jíst nedráždivou stravu s dostatkem vitamínů (Wan-

Derrick at al., 2014, s. 25-32; Proksch, Lachapelle, 2005, s. 468-774; Weber at al., 2012, s. 

25-32). Třetí část se zaměřuje na dermatitidu obecně jako na symptom ve vztahu 

k nejčastějším problémům u seniora. Autoři uvádějí souvislost s chemickými látkami, které 

narušují epidermální bariéru a tím způsobují vznik onemocnění. Kůže seniorů se rychle 

podráždí a dlouho trvá, než se zregeneruje. Je třeba včas provést epikutánní testy, aby se 

zamezilo další senzibilizaci seniora (Prakash, Davis, 2010, s. 373-381 ). V ošetřovatelské 

péči, se zaměřujeme na omezení mytí dráždivými alkalickými prostředky, doporučujeme 

pouze sprchování čistou vodou a promazávání pokožky vazelínou, calciovou mastí nebo 

lokálními kortikosteroidy. Cíl byl splněn, došlo k objasnění nejčastějších kožních projevů u 

seniorů, které se vyskytují, tudíž je nelze podceňovat, ba naopak je třeba je řešit (Hilton, 

2004, s. 19-25). 

 

VÝZNAM A VYUŽITÍ PRO TEORII A PRAXI 

  Bakalářská práce je zaměřena na zdravou kůži seniorů. Je zpracována tak, aby 

informace v ní obsažené mohly být využity v domácí preventivní péči, ale i v ústavní léčbě. 

Dohledané informace v bakalářské práci, mohou využít nejen ti, co pracují každý den se 

seniory, ale lze je využít i jako článek do časopisu“ Dermatologie pro praxi v části pro sestru 

nebo Profese on line“. Bakalářskou práci budu dále využívat pro vytvoření standardu 

ošetřovatelské péče o kůži seniora hospitalizovaného v nemocniční péči. Ve své práci jsem se 

zaměřila na nejnovější informace v oblasti ošetřovatelské péče, které jsou dostupné v České 

republice, ale i na zajímavosti, které byly zjištěny ve světě, formou praxe založené na 
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důkazech. Myslím, že většinu dohledaných informací lze uplatnit i v podmínkách českého 

zdravotnictví.  

 V obsahu je zahrnuta hygienická péče i edukace seniora, které by měly přispět ke zlepšení 

soběstačnosti ve smyslu samostatné kvalitní péče o kůži seniorem nebo rodinnými 

příslušníky. Tato kapitola může pomoci sestrám, protože poskytuje podrobný návod, jak 

seniora naučit starat se o kůži, po stránce hygieny a používání ochranných prostředků a získat 

zpětnou vazbu formou dotazníkových otázek a praktické kontroly. Použití edukace je reálné 

především v preventivní oblasti v ordinacích praktického lékaře nebo na ambulancích 

geriatrické péče. Kapitola pojednávající o výživě, vitamínech a hydrataci je podnětná pro 

všechny, kteří se chtějí o sebe dobře starat nejen v oblasti zevní krásy, ale také v oblasti 

zdravé výživy. Dohledala jsem spoustu zajímavých studií, s novými informacemi o skladbě 

potravin a obsahu vitamínů v nich. V kapitole výživy je podrobně rozebráno složení potravin, 

včetně obsahu vitamínů s příznivým vlivem na funkci a vzhled kůže. Tuto kapitolu lze využít 

pro výrobu edukačních letáků, „krásná navenek, zdravá uvnitř“. Zcela novým trendem dnešní 

doby se stalo použití nutrikosmetiky a potravinových doplňků v péči o pleť u seniorů, což je 

velmi podnětné pro další bádání a ověření účinku na seniorech. Je nezbytné se také seznámit 

s kožními projevy u seniorů, abychom byli orientováni v možnostech účelného podávání léků 

a mastí, které budou přínosné u těchto často nespecifických projevů. V praxi se často 

setkávám s těmito projevy, protože senioři je pociťují velmi negativně a žádají sestry o 

pomoc. V průběhu zpracování své práce jsem pochopila, že je tyto projevy mohou vážně 

obtěžovat a sestra by měla adekvátně zareagovat a snažit se svou pomocí tyto projevy zmírnit 

nebo odstranit použitím správných postupů a doporučení v ošetřovatelské péči. Postupně se 

stále snažím zavádět získané poznatky do ošetřovatelské praxe na interním oddělení, kde 

pracuji.                                         
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