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Úvod  

Bazálna stimulácia patrí v Európskej únii k aplikovaným a uznávaným konceptom v 

oblasti pedagogiky a ošetrovateľstva. Je určená hlavne pre ľudí so zmenami v oblastiach 

vnímania, pohybu a komunikácie. Práve preto je pre väčšinu pacientov v ústavnej 

starostlivosti  neodmysliteľnou súčasťou ich každodenného života. V posledných 

rokoch bolo realizovaných mnoho vedeckých štúdií , ktoré dokazujú, že koncept 

bazálnej stimulácii stojí na vedeckých základoch. Primárnym dôvodom bola potreba 

poskytovať ľuďom čo najlepšiu starostlivosť, ale za vedecky odôvodniteľných 

podmienok.  Problematika bazálnej stimulácie sa pomaličky dostáva do povedomia aj 

preto, lebo skvalitňuje ošetrovateľskú starostlivosť, rešpektuje individualitu pacienta a 

jeho momentálnu životnú situáciu. Koncept nepoužíva žiadne nadštandardné pomôcky, 

prístroje a nie je finančne nákladný. Vyžaduje si len vyškolený personál.           

Možnosti vnímania svojho tela a okolia pomocou bazálnej stimulácie nás zaujala na 

toľko, že sme sa rozhodli jej venovať našu prácu. Chceli sme poukázať na to, že sa stále 

dá robiť niečo preto, aby sa imobilní a zdravotne znevýhodnení pacienti mali lepšie 

a aby sa ich stav nezhoršoval. Táto téma nás zaujala hlavne preto, že sme pred tým o nej 

nepočuli a chceli sme sa s ňou oboznámiť, naučiť sa ju aplikovať a hlavne rozšíriť ju 

ďalej a oboznámiť aj iných. V teoretickej časti práci podávame informácie o histórii, 

cieľoch konceptu a tiež o jednotlivých prvkoch a spôsobe komunikácii. Jednu celú 

kapitolu sme venovali len somatickej stimulácii, ktorá má niekoľko foriem. 

V empirickej časti sme sa venovali pochopeniu podstaty, potreby podnetov a nácviku 

foriem somatickej stimulácie. V ďalších krokoch sme už na základe poznaného zvolili, 

ponúkli a aplikovali tri formy somatickej stimulácie u konkrétnych klientoch.       

Ostáva nám len veriť, že koncept bazálnej stimulácie sa dostane  do všetkých oblastí 

ošetrovateľskej praxe, kde je potrebný a nájde si svoje opodstatnenie v spolupráci 

všetkých členov zdravotníckeho tímu. 
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1 KONCEPCIA BAZÁLNEJ STIMULÁCIE 

Bazálna stimulácia je ucelená pedagogicko-ošetrovateľská koncepcia, ktorá sa vracia 

do raného ontogenetického vývinu človeka, v ktorom sú prvotné skúsenosti získavané 

prostredníctvom vlastného tela. Jednoducho povedané ide o koncept, pri ktorom 

stimulujeme telesnú, ale aj zmyslovú zložku človeka. Táto stimulácia je veľmi dôležitá 

pre jeho vlastné napredovanie, aby sa postupne nestrácali motorické a senzorické 

nervové dráhy. Keď je človek ležiaci alebo v bdelej kóme nedostáva sa mu toľko 

podnetov ako v bežnom živote. Bazálna stimulácia je vlastne postupné dávkovanie 

týchto podnetov tak, aby ich telo človeka vnímalo a nezabúdalo. 

 

1.1 História a vývoj konceptu  

Autorom konceptu je Prof. Dr. AndreasFröhlich, špeciálny pedagóg, ktorý pracoval 

od roku 1970 v Rehabilitačnom centre Landstuhl v Nemecku s deťmi, ktoré mali ťažké 

kombinované somatické a intelektové postihnutie. Vypracoval koncept Bazálnej 

stimulácie, podporujúci rozvoj schopností u ťažko postihnutých detí. S týmito deťmi 

nadviazal komunikáciu na úrovni somatickej, vestibulárnej a vibračnej. Do 

ošetrovateľskej praxe tento koncept zaviedla Prof.ChristelBienstein, zdravotná sestra vo 

Vzdelávacom centre pre ošetrovateľské povolanie v Essene v Nemecku.Koncept sa stále 

vyvíja a adekvátne reaguje na nové vedecké poznatky z medicíny. V súčasnosti patrí 

bazálna stimulácia v krajinách Európskej únie k najpopulárnejším ošetrovateľským 

konceptom.V zahraničí je integrovaný do osnov v ošetrovateľskej výučbe na 

zdravotníckych školách a na mnohých oddeleniach je súčasťou starostlivosti. Väčšina 

veľkých zahraničných zdravotníckych zariadení má vlastných lektorov, ktorí školia 

svojich zamestnancov. Teoretické a praktické vedomosti a zručnosti konceptu možno 

získať na odborných certifikovaných seminároch pod vedením registrovaných lektorov 

aj na Slovensku. V Českej republike sa konceptu  intenzívne už niekoľko rokov venuje 

PhDr. Karolína Friedlová, ktorá v roku 2003 lektorovala prvý základný kurz Bazálnej 

stimulácie na lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.Od tej doby prebehlo 

množstvo ďalších základných a nadstavbových kurzov pre ošetrujúcich z rôznych 

oblastí, pre fyzioterapeutov, ergoterapeutov, lekárov, učiteľky zo zdravotníckych škôl, 

logopédov a tiež pracujúcich v oblasti špeciálnej pedagogiky. V roku 2005 bol založený 
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Inštitút Bazálnej stimulácie vo Frýdek-Místek, ktorý je garantom kvality poskytovaných 

seminárov a supervízií pracovísk, kde sa s konceptom pracuje. (Friedlová, 2006) 

 

1.2 Ciele a cieľová skupina  

Cieľom bazálnej stimulácie je podpora a umožnenie vnímania tak, aby 

u postihnutých dochádzalo k: 

• Podpore rozvoja vlastnej identity 

• Zlepšeniu orientácie v priestore a čase 

• Zlepšeniu funkcií organizmu 

• Stimulácii vnímania vlastného tela 

• Umožneniu vnímania okolitého sveta 

• Zlepšeniu komunikácie zo svojim okolím a lokomočným schopnostiam  

 

Koncept sa uplatňuje predovšetkým v starostlivosti o:  

• deti  a dospelých  s  ťažkým  telesným a  mentálnym  postihnutím, 

• u  klientov  v  kóme, 

• klientov dlhodobo pripútaných na lôžko, 

• klientov  nepokojných  a  dezorientovaných,  

• klientov  v  intenzívnej  starostlivosti, 

• geriatrických  klientov,   

• umierajúcich  klientov, 

• klientov  po  cievnych  mozgových  príhodách 

• klientov s demenciou (www.plameniak.sk) 

 

1.3 Komunikácia pomocou bazálnej stimulácie  

Komunikácia je veľmi dôležitým aspektom pri poskytovaní ošetrovateľskej 

starostlivosti a umenie správne komunikovať pomáha získať dôveru, upevniť istotu, 

zdravie, predchádzať právnym problémom a často vážnym komunikačným a 

profesionálnym chybám, ktoré sú spojené s ošetrovateľskou praxou. 
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Desatoro bazálnej stimulácie 

1. Privítajte a  rozlúčte sa s klientom vždy rovnakými slovami. 

2. Pri oslovení sa ho dotknite vždy na rovnakom mieste – iniciálny dotyk. 

3. Hovorte zreteľne, jasne, nie príliš rýchlo. 

4. Nezvyšujte hlas, hovorte prirodzeným tónom. 

5. Dbajte, aby tón vášho hlasu, vaša mimika a gestikulácia zodpovedali významu vašich 

slov. 

6. Pri rozhovore s  klientom používajte takú formu komunikácie, na ktorú je zvyknutý. 

7. Nepoužívajte v reči zdrobneniny. 

8. Nehovorte s viacerými osobami naraz. 

9. Pokúste sa redukovať rušivé zvuky okolitého prostredia. 

10. Umožnite klientovi reagovať na vaše slová. (www.infora.sk) 

Verbálna komunikácia sa uskutočňuje slovami. Reč umožňuje komunikovať. Rozprávať 

(hovoriť) znamená : 

• vyjadriť slovami určitú myšlienku v kladnom i zápornom zmysle slova, 

• povedať niečo nové (informácie, udalosti, smerovania), 

• ovplyvňovať iných ľudí. 

Neverbálna komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom reči tela. Existuje množstvo 

informácií, ktorých obsah nie je viazaný na slovo. Na neverbálnom kanáli sa zakresľuje 

obraz do duše - nálady, skutočné city a prežívanie. V prípade rozporu medzi obsahom a 

spôsobom podania informácie, človek pripisuje väčší význam jej neverbálnej 

interpretácii.Použitím dotykov rúk, polohovania pacienta na lôžku a v kresle, použitie 

rôznych materiálov, masážnych prvkov je možné vnímať svoje telo, uvedomovať si 

priestor okolo seba a vymedziť pocity, ktoré mu takýmto spôsobom privoláme. 

Základom je, aby pocity, ktoré u prijímateľa vyvoláme, boli stimulujúce a motivujúce k 

nadviazaniu komunikácie. To znamená, že pocity by mali byť príjemné a 

povzbudzujúce, mali by vyvolávať pocit bezpečia a dôvery, odbúrať nepríjemné pocity 

strachu prípadne bolesti či dezorientácie. 

Neverbálne sa snažíme komunikovať pomocou navodenia príjemných pocitov.Klientovi 

sa snažíme vytvoriť príjemné a pokojné prostredie. Príjemná farba v okolí lôžka 

ukľudňuje, prináša dobrú náladu. Klient sa cíti príjemne. Pokiaľ je to možné ideálne je 

pri lôžku ak je v miestnosti okno odhrnúť záves, aby  mohol sledovať čo sa deje vonku. 
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Akýkoľvek pohyb vonku, let vtákov, pohyb stromov mení obraz a stimuluje zmysly. 

Ani nám by nebolo príjemné denne niekoľko hodín sledovať bielu stenu, na ktorej sa 

nič nedeje. Otvoriť okno, aby cítil vône. Počúvanie piesní alebo aromaterapia majú 

okrem ukľudňujúcej funkcie aj funkciu stimulačnú - stimulácia sluchu, čuchu. Môžeme 

využiť vonné sviečky, aromatické oleje. Sluchové, zrakové a čuchové bunky musia byť 

neustále stimulované, aby nestrácali svoju funkciu. Ak je klient v zariadení sociálnych 

služieb prostredie okolo lôžka by sa malo čo najviac podobať jeho pôvodnému 

domácemu prostrediu. Stačia aj veci z domu, ktoré mu ho budú pripomínať. (Gulášová, 

2014) 

 

1.4 Prvky bazálnej stimulácie 

Vďaka zmyslom môžeme vnímať samých seba aj okolitý svet. Vďaka schopnosti 

vnímať sme sa naučili pohybovať sa a komunikovať.Pohyb, vnímanie a komunikácia 

savzájomne ovplyvňujú. Vnímanie umožňuje pohyb a naopak komunikácia je 

umožnená vďaka pohybu a vnímaniu. Prvkami konceptu na niekoľko možností 

stimulácie, ktoré sa môžu navzájom dopĺňať. 

Somatická stimulácia – podpora vnímania vlastného tela pomocou rúk, kedy je  veľmi 

dôležité, aby sa pacientovi dostávali cielené a jasné dotyky, pretože nejasné a chaotické 

dotyky vyvolávajú iba pocity neistoty, strachu a zmätku. 

Vibračná stimulácia – podnecuje kožné receptory, ale tiež pomáha pocítiť vlastný nosný 

aparát (kosti, kĺby) a pomáha vnímať chvenie a zvuky a ich smer. Vykonáva sa 

pomocou vibračných prístrojov, ktoré sa prikladajú na telo od päty po hrudník. 

Vestibulárna stimulácia – pomáha vnímať a uvedomovať si zmeny polohy v priestore, 

napomáha k zlepšovaniu svalového tonusu a stabilite tela. Poskytuje sa formou 

pomalého rytmického kolísania a hojdania. 

Taktilno-haptilná stimulácia – aktivuje hlavne dotýkanie sa a uchopovanie rôznych 

predmetov, ktoré majú rôznu veľkosť, tvar, teplotu, váhu alebo povrch. 

Auditívna a optická stimulácia – podporuje vnímanie rôznych zvukov a obrazov vo 

svojom okolí. Pomocou týchto stimulácií možno nadviazať lepší kontakt s pacientom, 

vybudovať pocit istoty, umožniť orientáciu, mobilizovať jeho spomienky a pod.. 
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Orálna a čuchová stimulácia–pomáha aktivovať oblasť úst a nosa, umožňuje 

pacientovi ochutnať to, čo má rád, čo má obľúbené, čo mu je chutné alebo príjemné. 

Čuchovým podnetom môžu byť  vône bežných jedál alebo nápojov, ale tiež vonné 

sviečky, vankúšiky, olejčeky a pod.. (Kovalová, 2015) 

 

2 SOMATICKÁ STIMULÁCIA 

Somatická stimulácia umožňuje opätovné vnímanie telesnej schémy 

a stimulovanie receptorov kože. Najlepšia forma ako môžeme stimulovať je forma 

dotyku. Ak je človek dlhodobo ležiaci alebo je jeho pohyb výrazne obmedzený 

v porovnaní so zdravým človekom, prestáva postupne vnímať hranice svojho tela. 

Ak by sme čo i len 24 hodín mali ležať na lôžku bez pohybu alebo len s nutným 

polohovaním, postupne by sme strácali prehľad kde sa nám nachádza ruka, noha, 

trup atď.. 

Bežné formy somatickej stimulácie: 

• Ukľudňujúca somatická stimulácia 

• Povzbudzujúca somatická stimulácia 

• Neurofyziologická stimulácia 

• Polohovanie 

• Masáž stimulujúca dýchanie 

 

2.1 Ukľudňujúca somatická stimulácia 

Na koži máme receptory, ktoré vnímajú podnety- dotyk, teplo, chlad, zmena polohy. 

Každý vlas a chlp je obklopený spleťou nervov. Túto stimuláciu vykonávame v smere 

rastu chĺpkov alebo vlasov, teda zhora nadol. Ukľudňujúcou somatickou stimuláciou 

eliminujeme nervozitu, dezorientáciu, zmätenosť. Celkovo dochádza k uvoľňovaniu 

svalstva celého tela, preto je veľmi výhodná pre ľudí so zvýšeným svalovým tonusom 

na uvoľnenie svalového napätia. Môžeme ju vykonávať pomocou froté vrecúšok alebo 

mäkkých ponožiek,ktoré máme navlečené na rukách a to vo forme kúpeľa alebo na 

sucho. Podobne vynikajúcou formou je vykonanie stimulácie holými rukami a krémom 

či olejom. Dôležitá je pri tom príjemná, pokojná atmosféra. Ukľudňujúcu somatickú 
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stimuláciu môžeme skombinovať s tlmeným svetlom, jemnou relaxačnou hudbou alebo 

aromatickou sviečkou. Počas celej stimulácii sledujeme reakcie klienta. Využívame ju 

hlavne pri klientoch s mentálnou retardáciou,s detskou mozgovou obrnou, u predčasne 

narodených deťoch, pri poruchách spánku, úzkostiach a  strachu. Ďalej ju môžeme 

aplikovať u klientov s demenciou, tachykardiou, hyperaktivitou, vigilnou kómou 

a samozrejme u všetkých ľudí s ťažkým somatickým znevýhodnením. (www.infora.sk) 

 

Obrázok č. 1  Ukľudňujúca somatická stimulácia 

 

 

2.2 Povzbudzujúca somatická stimulácia 

 

Úlohou povzbudzujúcej somatickej stimulácie je okrem stimulácie vnímania 

vlastného tela aj stimulovať pozornosť a zvýšiť úroveň vedomia ošetrovaného. Tento 

druh stimulácie je vhodné realizovať pred rehabilitáciou nakoľko zvyšuje svalový tonus, 

frekvenciu srdca a aktivitu klienta. Opäť môžeme túto stimuláciu integrovať do 

starostlivosti počas hygieny v podobe povzbudzujúceho kúpeľa alebo bez použitia vody 

pomocou froté ponožiek či telovým mliekom.  Povzbudzujúca somatická stimulácia je 
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určená pre klientov so zníženým svalovým tonusom, s bradykardiou, pre klientov, ktorí 

sú apatickí, depresívni, v kóme alebo v bdelej kóme. Povzbudzujúcu somatickú 

stimuláciu neaplikujeme pri klientoch, ktorí sú dezorientovaní, nekľudní, majú vysoký 

krvný tlak, vysoký vnútroočný tlak. Tiež nie je vhohný pre klientov s  Parkinsonovou 

chorobou, tachykardiou alebo krvácaním do mozgu. (www.infora.sk) 

 

Obrázok č. 2  Povzbudzujúca somatická stimulácia 

 

2.3 Neurofyziologická stimulácia 

Cieľom stimulácie je umožniť pacientom s poruchami hybnosti znovu začať vnímať 

postihnutú časť tela. Neurofyziologickú stimuláciu je vhodné aplikovať hlavne 

u pacientov po prekonaní cievnej mozgovej obrny, po vnútrolebečných traumách alebo 

operáciách mozgu s postihnutím pohybového aparátu, u ktorých je prítomná hemiplégia 

alebo hemiparéza. Pri tejto stimulácii je dôležitá i zraková kontrola, to znamená dať 

možnosť pacientovi opticky kontrolovať svoje telo, a tým zlepšiť celkové vnímanie. 

Podobne ako i pri ostatných somatických stimuláciách je možná aplikácia formou 

kúpeľa, krémov alebo na sucho s froté žinkami. Ošetrujúci musí stáť na strane 
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postihnutej časti tela, pričom cielenými dotykmi najprv stimuluje zdravú časť tela 

a prenáša vnem na postihnutú časť tela. 

 

Obrázok č. 3  Neurofyziologická stimulácia 

 

 

 

2.4 Masáž stimulujúca dýchanie 

Ľudia, ktorí trpia rôznymi formami zdravotného znevýhodnenia, trpia často rýchlym 

alebo spomaleným dýchaním. Správne dýchanie ovplyvňuje aktivitu klienta, nakoľko 

dostatočne neokysličené telo nemá silu a tým pretrváva únava. Táto technika je 

náročnejšia, preto sa odporúča navštíviť kurz bazálnej stimulácie. Pri tejto masáži 

potrebujeme olej, ktorý zahrieva, prípadne mlieko. Masáž je určená  pre klientov 

s povrchovým nedostatočným dýchaním alebo pri rýchlym dýchaním, pri predčasne 

narodených detí, umierajúcich. Rovnako ju môžeme  implementovať do starostlivosti o 

pacientov s Alzheimerovou chorobou, s depresiami a bolesťou, pri poruchách spánku,  

a u pacientoch s umelou pľúcnou ventiláciou.(www.infora.sk) 
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Obrázok č. 4 Masáž stimulujúca dýchanie  

 

2.5 Polohovanie 

Vnímanie hraníc tela sa mení už po 30 minútach nehybne ležiaceho. Pocit sa 

umocňuje ešte viac na mäkkom matraci, na ktorom sa telo prepadá. Polohovaním 

podporujeme vnímanie hraníc svojho tela. Ak necháme ležať ošetrovaného 

s minimálnym polohovaním alebo jednotvárnym polohovaním zo strany na stranu, 

nasledovali by postupne poruchy spánku, dezorientácia, poruchy komunikácie, 

apatickosť, emocionálne poruchy, strata identity osobnosti a dokonca môže nastať aj 

sebapoškodzovanie. Sú to reakcie na jeho bezmocnosť. Najčastejšie využívané polohy 

sú hniezdo a múmia.  

Poloha hniezdo 

Pri tejto polohe ošetrovaný pociťuje bezpečie, odpočinok a zlepšené vnímanie hraníc 

vlastného tela. Je dôležité, aby klient cítil dotyk a tlak vankúša, deky, uteráku na 

vlastnom tele. Telo musí byť stimulované, aby sa zachoval cit. Táto poloha je vhodná 

pre všetkých so zníženou hybnosťou, pre deti so špeciálnymi potrebami, pri autizme 

alebo pri senioroch s demenciou. V noci, ale aj počas dňa pri odpočinku/spánku, po  

cvičení, alebo pri akejkoľvek záťaži napríklad ako je návšteva lekára.  Možnosti 
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napolohovania sú rôzne a sú aplikovateľné v polohe na boku, v ľahu na chrbte, na 

bruchu alebo v sede.  

 

Obrázok č. 5 Poloha hniezdo 

Poloha múmia 

Cieľom tejto polohy je zintenzívniť vnímanie polohy a hraníc svojho tela. 

 

Obrázok č. 6 Poloha múmia 

Obe polohovania sú použiteľné po ukľudňujúcej somatickej stimulácii a sú 

kombinovateľné. Rovnako ich môžeme kombinovať muzikoterapiou, aromaterapiou 

alebo čítaním knihy. (www.infora.sk) 

 

http://www.infora.sk/
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3 CIELE PRÁCE 

V súčasnosti sa s pojmom bazálna stimulácia stretávame čoraz častejšie. Tento 

koncept je využívaný u seniorov, dospelých, ale i u detí. Zameriava sa na všetky 

oblasti ľudských potrieb. Človek so zmeneným stavom vedomia má i zmenenú 

schopnosť správne interpretovať realitu. Nie je schopný kvalitne komunikovať so 

svojim okolím, nevie vyjadriť svoje pocity a potreby, čo vedie k neistote a strachu. 

Stimulácia a široká škála podnetov  umožňuje znovu aktivovať činnosť mozgu 

a zmobilizovať zdravé mozgové tkanivo. 

Hlavným cieľom našej práce je: 

• poukázať na možnosti využitia prvkov bazálnej stimulácie v ošetrovateľskej 

starostlivosti 

• zistiť vplyv prvkov bazálnej stimulácie v praxi u konkrétneho klienta 

Čiastkové ciele: 

• získať teoretické vedomosti o koncepte bazálna stimulácia 

• realizovať praktický nácvik vybraných prvkov bazálnej stimulácie 

• získať informácie o klientovi, u ktorého sa bude aplikovať koncept  

• výber vhodných foriem somatickej stimulácie pre konkrétneho klienta 

• vypracovať informačný leták 

 

4. MATERIÁL A METODIKA 

V prvej fáze sme pomocou literárnej metódy získali prehľad o koncepte  a 

aplikovaní prvkov bazálnej stimulácie. Podrobnejšie sme sa zaoberali jednotlivým 

formám somatickej stimulácie. Pre aplikáciu somatickej stimulácie v praxi bolo však 

potrebné  absolvovať praktický nácvik, ktorý sa uskutočnil v mesiaci december 2017 

na našej škole. Nácvik sme absolvovali pod vedením našej konzultantky. V ďalšej 

fáze v mesiacoch január a február 2018 sme prakticky realizovali vybrané formy 

bazálnej stimulácie u konkrétnych klientov počas praktického vyučovania v Domove 

sociálnych služieb. Na základe získaných vedomostí a skúseností sme vypracovali 

krátky informačný leták. 
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5 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

Nácvik prvkov bazálnej stimulácie 

Našou úlohou v prvej fáze praktického nácviku prvkov konceptu bazálnej stimulácie 

bolo pokúsiť sa vžiť do stavu a pocitov imobilných pacientov. 

Cvičenie č.1 

Ľahli sme si do postelí a zaujali polohu, ktorú sme už neskôr nesmeli zmeniť. Oči sme 

mali najprv otvorené a pozerali jedným smerom, napr. hore na povalu alebo do strany 

na stenu. Cvičenie trvalo 5 min., ale už po tejto krátkej dobe sme mali potrebu zmeniť 

polohu, pohnúť končatinami, poškrabať sa alebo aspoň pohnúť hlavou, keď nás tlačil 

vankúš. Ale nemohli sme – veď sme sa vžívali do situácie, v ktorej sa nachádza mnoho 

bezvládnych imobilných pacientov. Potom sme oči zatvorili a naďalej sme ležali 

nepohnuto. Len zrazu sme zacítili rázny dotyk, rázne a hlasné oslovenie alebo silný 

dupot. Oči sme však nemohli otvoriť, aby sme zistili, čo sa deje. Nevedeli sme kto z nás 

bol pozdravený, u koho sa bude niečo diať...Ten pocit nebol príjemný. Vyvolával 

strach, neistotu, nervozitu, keď sme nevedeli identifikovať danú situáciu. 

Na záver tohto cvičenia sme  si vyskúšali ako sa dá zabezpečiť, aby aj bežná 

každodenná situácia nebola pre pacienta stresujúca. Dôležitý je pri tom hlavne iniciálny 

kontakt – jemné, ale významné a cieľavedomé chytenie pacienta napr. za rameno alebo 

hornú končatinu, jasné a  zrozumiteľné oslovenie pacienta menom a podanie informácie 

o plánovaných výkonoch v súvislosti s ním. 

Cvičenie č. 2  

Počas druhého cvičenia nám naša konzultantka vysvetlila princíp ukľudňujúcej 

a povzbudzujúcej somatickej stimulácie. Na ruky sme si navliekli veľmi príjemné froté 

ponožky a súmernými, cielenými a kontrolovanými pohybmi sme si vyskúšali navzájom 

aplikáciu somatickej stimulácie. Na vlastnej koži sme zistili, že omnoho príjemnejšie, 

upokojujúcejšie a profesionálnejšie sú dotyky cielené, vedené určitým tlakom 

a smerom. Kvalita somatickej stimulácie záleží od kvality poskytovaných dotykov 

ošetrujúcim. Pozitívne vnímanie umocňuje eliminácia rušivých faktorov prostredia 

a súlad medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Dôležitý je pritom dostatok času, 

ale aj vnútorný pokoj ošetrujúceho, ktorý odovzdáva prijímateľovi stimulácie.     

(PRÍLOHA A) 
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Aplikácia prvkov bazálnej stimulácie klientom v DSS Libertas 

Vrámci  praktickej časti stredoškolskej odbornej činnosti  sme sa rozhodli, že 

bazálnu stimuláciu aplikujeme na niektorých klientoch v domove sociálnych služieb.   

Neurofyziologickásomatickástimulácia 

Na aplikáciu neurofyziologickej stimulácie formou kúpeľa sme si vybrali 75 ročnú pani 

S. po prekonaných dvoch cievnych mozgových  príhodách. Pani S. má imobilizačný 

syndróm a prítomnú hemiparézu (ochrnutie polovice tela) ľavej strany. Klientka je 

inkontinentná, má deficit sebaopatery, s veľmi obmedzenou pohyblivosťou. Pravú 

stranu svojho tela aktívne používa, vie sa otočiť na ľavú stranu a späť na chrbát 

a s pomocou sedieť. Klientka je komunikatívna, má rada prítomnosť ošetrujúceho 

personálu,ale má aj obdobia, kedy je apatická, depresívna a plačlivá. Klientke sme 

navrhli stimuláciu vo forme kúpeľa, ktorú hneď z radosťou privítala. 

Kroky neurofyziologickej stimulácie 

1. Pripravili sme si pomôcky –  čistá posteľná a osobná bielizeň, froté uteráky, 

lavór s teplou vodou, emulgátor, aromatický olej, froté žinky/ponožky 

a vytvorili ničím nerušené prostredie – dvere i okno sme sa zatvorili, vypli 

televízor a personál sme upozornili, že vykonávame bazálnu stimuláciu, aby 

zbytočne nevstupovali do izby. Tým sme dosiahli, aby sa klientka vedela 

koncentrovať na aplikovanú stimuláciu. 

2. Do emulgátora – cca. 0,3 ml mlieka sme pridali 2-3 kvapky upokojujúceho 

Levanduľového aromatického oleja a zmiešali s teplou vodou v lavóry. 

3. Výšku postele sme si prispôsobili a odstránili z nej nepotrebné vankúše 

a prikrývky, pričom sme dbali na dodržanie intimity a bezpečnosti klientky. 

4. Klientke sme pomohli upraviť polohu do polosedu a ponúkli sme jej možnosť 

namočiť si ruku do lavóra, aby sme zvýšili hneď na začiatku vnímanie teplej 

vody. 

5. Postavili sme sa k postihnutej časti tela, nadviazali sme iniciálny kontakt a začali 

stimuláciu zo zdravej strany prenášaním energie a sily do postihnutej strany. 

Oboma rukami súčasne sme prechádzali jasnými a cieľavedomými pohybmi 

najprv horné končatiny od končekov prstov - každý jeden prst a postupne 

smerom hore k ramenu zo zdravej ruky – prechod cez hrudník k postihnutej 

končatine od ramena ku končeku prstov. Opakovali sme niekoľko krát.  
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6. Tak isto sme pokračovali aj na hrudníku -zo zdravej strany sme od vrchu 

prechádzali pomaly až ku podbrušiu a viackrát zopakovali.  

7. Klientku sme otočili na bok a tak isto sme stimulovali aj oblasť chrbta od krčnej 

chrbtice až po driekovú.  

8. Na záver sme stimulovali dolné končatiny od končekov prstov zdravej končatiny  

postupne na postihnutú končatinu.  

9. Počas celého kúpeľa sme klientku pozorovali, udržiavali stály dotykový kontakt 

a reagovali na jej potreby. Bola uvoľnená, dotyky si vychutnávala 

a verbalizovala ako pozitívne vníma prechod energie zo zdravej časti tela na 

chorú. Klienta niekoľko krát vyjadrila svoju spokojnosť, príjemné pocity a tešila 

sa na nasledujúcu stimuláciu.  

10. Na záver sme jej poskytli polohu múmia -  ohraničili dekou a paplónom, aby 

cítila celé svoje telo a nechali sme ju oddychovať. (PRÍLOHA B) 

 

Ukľudňujúca somatická stimulácia 

Ukľudňujúcu somatickú stimuláciu sme ponúkli ďalšej klientke s onkologickým 

ochorením. Pani S. má 74 rokov, je po mastektómii a niekoľko rokov sa lieči na 

sklerózu multiplex. Klientka je inkontinentná, dlhodobo ležiaca s obmedzenou 

pohyblivosťou a deficitom sebaopatery. Často je úzkostlivá, precitlivená, nepokojná 

a už pri miernom dotyku sa sťažuje na bolesť. Klientke sme tiež navrhli stimuláciu vo 

forme kúpeľa. Náš návrh prijala a tešila sa na to, čo ju čaká.  

Kroky ukľudňujúcej somatickej stimulácie 

Kroky 1 – 4 sú totožné s neurofyziologickou somatickou stimuláciou. 

5. Stimuláciu sme začali na hornej končatine na ramene smerom dolu – smer rastu 

chĺpkov - ku končekom prstov, ktoré sme každý jeden premodelovali. Postup 

sme opakovali niekoľkokrát na pravej hornej končatine a potom i na ľavej.                               

6. Pokračovali sme na hrudníku a po otočení na chrbte od hora z ramien smerom 

dolu. 

7. Dolné končatiny – najprv jednu potom druhú sme začínali stimulovať od slabín 

tiež smerom dole až po končeky prstov. 

8. Na záver sme jej poskytli polohu múmia a nechali ju oddychovať. 
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Pani S. verbalizovala pozitívne účinky somatickej ukľudňujúcej stimulácie a tiež 

objektívne bola vnímateľná zmena je pocitov. Na začiatku stimulácie bola u klientky 

viditeľná strnulosť a neistota čo sa postupom času, trpezlivosťou a opakovanými 

cielenými a profesionálnymi dotykmi minimalizovalo. (PRÍLOHA C) 

 

Povzbudzujúca somatická stimulácia 

Na povzbudzujúcu somatickú stimuláciu sme si zvolili  81 ročnú klientku 

s Alzheimerovou chorobou. Klientka je dezorientovaná, inkontinentná, s veľmi 

obmedzenou pohyblivosťou. Na dolných končatinách sú viditeľné kotraktúry.  Je slabá 

a odkázaná na pomoc ošetrujúceho personálu v plnom rozsahu. Verbálne komunikuje 

minimálne, vyslovuje len niekoľko nezrozumiteľných slov. Počas dňa je mobilizovaná 

do kresla na zachovanie terajších schopností a tiež funkcií pohybového aparátu. 

Povzbudzujúcu somatickú stimuláciu sme sa rozhodli aplikovať klientke  v sede 

predpoludním, pred nácvikom stoja a chôdze. Našim cieľom bolo zvýšiť jej aktivitu 

a svalový tonus v končatinách. Na úvod sme sa s ňou prostredníctvom iniciálneho 

kontaktu zvítali a v krátkosti vysvetlili náš cieľ. Stimuláciu sme začali na horných 

končatinách od končekov prstov smerom hore až po rameno. Proces sme opakovali 

niekoľkokrát  postupne na oboch stranách a potom tiež na dolných končatinách. 

Klientka veľmi dobre spolupracovala, prijímala stimuláciu pozitívne a s úsmevom. 

Následne sme mohli začať s nácvikom stoja a chôdze. Bolo viditeľné, že nohy ju viac 

„poslúchali“ a klientka bola schopná urobiť s oporou niekoľko krokov, pri ktorých 

dolné končatiny vedome a aktívne dvíhala. Prešla cca. 5 m. Po nácviku sme jej dopriali 

oddych. (PRÍLOHA D) 
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Záver 

V rámci stredoškolskej odbornej činnosti sme sa zamerali na tému bazálna 

stimulácia. Táto problematika nie je na Slovensku veľmi známa, preto bolo našim 

hlavným cieľom oboznámiť s ňou viacero ľudí. V rámci nácviku sme si tiež na vlastnej 

koži vyskúšali, aké je to byť úplne imobilný a odkázaný na pomoc od iných. Prešli sme 

si mini školením, ktorým nás viedla naša konzultantka. V praxi sme potom aplikovali 

jednotlivé formy a techniky bazálnej stimulácie. Za veľký prínos považujeme hlavne to, 

že sme mali možnosť aspoň takýmto spôsobom pomôcť klientom obohatiť ich deň 

v podobe podnetov a dotykov, ktorí to naozaj veľmi uvítali. Tiež sme chceli poukázať 

na to ako sa dá klientom a pacientom s postihnutím spríjemniť život v sociálnych 

zariadeniach, v nemocnici, ale i doma. Sme presvedčené, že sme týmto spôsobom 

našich klientov potešili a motivovali k pozitívnemu mysleniu. Častokrát sa žiaľ zabúda 

na tých, ktorí našu pomoc a pozornosť naozaj potrebujú. Nikdy nevieme ako môže 

skončiť hocikto z nás. Preto sa snažme čo najviac poskytovať našu starostlivosť 

s láskou a trpezlivosťou o týchto ľudí, pretože sa nám to raz určite vráti. 
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Zhrnutie  

Stredoškolská odborná práca ,,Vnímanie seba a svojho okolia pomocou bazálnej 

stimulácie“ sa zameriava na problematiku poskytovania a pozitívnych účinkov bazálnej 

stimulácie.V teoretickej časti našej práce sme sa venovali histórii vzniku konceptu, 

opisu cieľových skupín – pre koho je hlavne bazálna stimulácia určená a jednotlivým 

prvkom bazálnej stimulácie. Podrobnejšie sme rozobrali somatickú stimuláciu, ktorú 

sme využili i v praktickej časti našej práce. Táto časť podáva v skratke informácie 

o koncepte bazálnej stimulácie. V empirickej časti sme realizovali nácvik jednotlivých 

foriem somatickej stimulácie a získané zručnosti a vedomosti sme ponúkli a následne 

aplikovali podľa vhodného výberu klientom v sociálnom zariadení. Poskytli sme im 

pozitívne podnety a stimuláciu, čo  veľmi prospelo k ich fyzickej a psychickej pohode. 
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PRÍLOHA B -Fotodokumentácia aplikácie neurofyziologickej somatickej 
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Obr. č. 9 Stimulácia na zdravej pravej hornej končatine od končekov prstov 

 

 

Obr. č. 10 Stimulácia na postihnutej ľavej hornej končatine ku končekom prstov 

 



 

 

Obr. č.11 Stimulácia chrbta 

 

 

Obr. č. 12 Stimulácia na zdravej pravej dolnej končatine od končekov prstov 



 

 

Obr. č. 13 Stimulácia na postihnutej ľavej dolnej končatine ku končekom prstov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA C -Fotodokumentácia aplikácie ukľudňujúcejsomatickej stimulácie 

 

 

Obr. č. 14 Stimulácia hornej končatiny od ramena smerom dole ku končekom prstov 

 

 

Obr. č. 15 Stimulácia – premodelovanie jednotlivých prstov 

 

 



 

 

Obr. č. 16 Stimulácia chrbta 

 

 

Obr. č. 17 Stimulácia dolnej končatiny od slabín smerom dole ku končekom prstov 

 

 



 

 

Obr. č. 18 Stimulácia - premodelovanie jednotlivých prstov 

 

 

 

 

Obr.č. 19 Poloha múmia – ohraničenie tela 

 

 

 



 

 

Obr.č. 20 Oddych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA D -Fotodokumentácia aplikácie povzbudzujúcej somatickej 

stimulácie 

 

 

Obr.č. 1 Stimulácia hornej končatiny od končekov prstov 

 

 

 

Obr.č. 2 Stimulácia hornej končatiny smerom hore k ramenu 

 

 



 

 

Obr.č. 3 Stimulácia dolnej končatiny od končekov prstov 

 

 

 

 

Obr.č. 4 Stimulácia dolnej končatiny smerom hore 



 

 

Obr.č. 5 Nácvik stoja 

 

 

Obr.č. 6 Nácvik chôdze 



 

PRÍLOHA E –Informačný leták – Bazálna stimulácia 

Bazálna stimulácia 

- stimuluje telesnú  aj zmyslovú zložku človeka     

- napomáha zachovanie motorických a senzorických nervových dráh 

- postupne dávkuje podnety tak, aby ich telo človeka vnímalo 

a nezabúdalo 

Prof. Dr. AndreasFröhlich - autor konceptu - špeciálny pedagóg, od roku 

1970 pracoval v Rehabilitačnom centre Landstuhl v Nemecku s deťmi s 

ťažkými kombinovanými somatickými a intelektovými postihnutiami  

Prof. ChristelBienstein -  zdravotná sestra vo Vzdelávacom centre pre 

ošetrovateľské povolanie v Essene v Nemecku, zaviedla koncept do 

ošetrovateľskej praxe 

PhDr. Karolína Friedlová - v roku 2003 lektorovala prvý základný kurz 

Bazálnej stimulácie na lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci 

Koncept sa uplatňuje predovšetkým v starostlivosti o:  

• deti  a dospelých  s  ťažkým  telesným a  mentálnym  postihnutím 

• u  klientov  v  kóme 

• klientov dlhodobo pripútaných na lôžko 

• klientov  nepokojných  a  dezorientovaných  

• klientov  v  intenzívnej  starostlivosti 

• geriatrických  klientov   

• umierajúcich  klientov 

• klientov  po  cievnych  mozgových  príhodách 

 



 

Ukľudňujúca somatická stimulácia     

-  eliminuje nervozitu, dezorientáciu, zmätenosť                                 

 

- celkovo dochádza k uvoľňovaniu svalstva celého tela, preto je veľmi 

výhodná pre ľudí so zvýšeným svalovým tonusom na uvoľnenie 

svalového napätia    

- dôležitá je pri tom príjemná, pokojná atmosféra 

 

 

- využíva sa hlavne pri klientoch s mentálnou retardáciou, s detskou 

mozgovou obrnou, u predčasne narodených deťoch, pri poruchách 

spánku, úzkostiach a strachu 

 

- stimuluje smerom dolu – smer rastu chĺpkov - ku končekom prstov 



 

Povzbudzujúca somatická stimulácia 

- okrem stimulácie vnímania vlastného tela, stimuluje aj pozornosť 

a zvyšuje úroveň vedomia ošetrovaného 

 

- vhodné realizovať pred rehabilitáciou nakoľko zvyšuje svalový tonus, 

frekvenciu srdca a aktivitu klienta 

 

 

- určená pre klientov so zníženým svalovým tonusom, s bradykardiou, 

pre klientov, ktorí sú apatickí, depresívni, v kóme alebo v bdelej kóme 

 

 

 

 

- stimuluje smerom hore – proti smeru rastu chĺpkov - od končekov 

prstov 

 



 

Desatoro bazálnej stimulácie 

1. Privítajte a  rozlúčte sa s klientom vždy rovnakými slovami. 

2. Pri oslovení sa ho dotknite vždy na rovnakom mieste – iniciálny dotyk. 

3. Hovorte zreteľne, jasne, nie príliš rýchlo. 

4. Nezvyšujte hlas, hovorte prirodzeným tónom. 

5. Dbajte, aby tón vášho hlasu, vaša mimika a gestikulácia zodpovedali 

významu vašich slov. 

6. Pri rozhovore s  klientom používajte takú formu komunikácie, na ktorú 

je zvyknutý. 

7. Nepoužívajte v reči zdrobneniny. 

8. Nehovorte s viacerými osobami naraz. 

9. Pokúste sa redukovať rušivé zvuky okolitého prostredia. 

10. Umožnite klientovi reagovať na vaše slová. 

 

Nie je to o tom liečiť liekmi, ale milým dotykom a pekným slovom. 

 

 


