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ABSTRAKT
Cílem diplomové práce s názvem Subjektivní a objektivní pohled na význam
rehabilitace u jedince s tělesným postižením je analyzovat přínos rehabilitace pro osobu
s tělesným postižením, konkrétně pro ženu se svalovou dystrofií, a to po stránce
subjektivní i objektivní.
V úvodních kapitolách jsou uvedena teoretická východiska zabývající
se základní terminologií, tělesným postižením, jeho definicí a charakteristikami,
ucelenou rehabilitací a jejími složkami. Na ně navazuje další kapitola, která je
zaměřena na samotný výzkum a je v ní zpracována případová studie. Pro vypracování
diplomové práce bylo použito, kromě analýzy odborné literatury, kvalitativní
výzkumné

šetření

zpracované

na základě

přímého

pozorování,

rozhovorů,

anamnestických dotazníků a analýzy lékařské dokumentace.
Výzkumné šetření prokázalo význam rehabilitace z hlediska subjektivního
i objektivního. Objektivní nálezy po intenzivní fyzioterapii během rehabilitačního
pobytu zcela odpovídaly subjektivním pocitům osoby, která byla předmětem výzkumu.

Klíčová slova: tělesné postižení, svalové dystrofie, ucelená rehabilitace

ABSTRACT
The main goal of diploma thesis Subjective and objective view on the
importance of rehabilitation or individuals whit pgysical disabilities is to analyze
rehabilitation meaning for the person with physical disabilities, specifically for a lady
with muscular dystropgy from subjective and objective point of view.
First chapters describe theoretical background of terminology, physical
disability definition and characteristics, description of rehabilitation as whole and its
elements. Following chapter focuses on research and case study. For the elaboration of
the diploma thesis, were used analysis of professional literature, a qualitative research
survey based on direct observation, interviews, anamnestic questionnaires and medical
dokumentation analysis.
The research revealed the importance of rehabilitation from a both objective and
subjective point of view. Objective findings after intensive physioterapy during the
rehabilitation stay were entirely consistent with the subjective feelings of the person
who was the subject of the research.
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1 Úvod
Tématem této diplomové práce je subjektivní a objektivní význam rehabilitace
u jedince s tělesným postižením se zaměřením na rehabilitaci u progresivních
onemocnění, konkrétně svalových dystrofií. K volbě tohoto tématu mě vedlo studium
somatopedie v rámci vysokoškolského studia speciální pedagogiky a dlouholetá přímá
zkušenost s takto postiženou osobou.
Téměř každý z nás se buď přímo, nebo nepřímo s nějakou formou rehabilitace
během svého života jistě setkal. A každý z nás má jinou zkušenost. Někdo tvrdí, jak mu
rehabilitace pomohla, jiný si naříká, že neměla žádné pozitivní výsledky. Většinou jsou
to ale zkušenosti s rehabilitací krátkodobou. Ať již po lehčích úrazech nebo bolestech
pohybového aparátu. Nikdo z nás jistě nebude zpochybňovat význam dlouhodobé
rehabilitace například u cévních mozkových příhod či

úrazů páteře nebo mozku.

Význam koordinované rehabilitace stoupá i z důvodu stárnutí populace nebo nárůstu
chorob způsobených nesprávným životním stylem. Jak je to ale s rehabilitací
u progresivních onemocnění? Považovala jsem za přínosné zjistit, zda u těchto
onemocnění, kde neexistuje kauzální léčba, objektivní význam rehabilitace vzrůstá,
nebo se pohybuje spíše v subjektivní rovině.
Cílem diplomové práce je analyzovat objektivní i subjektivní význam
rehabilitace u dospělé osoby s progresivní svalovou dystrofií a oba úhly pohledu
porovnat. Dílčím cílem je posoudit, zda se u progresivních svalových onemocnění
uplatňuje ucelená rehabilitace v plné šíři.
Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol. Po úvodní kapitole jsou zařazeny
tři kapitoly, které tvoří teoretická východiska práce a jsou zpracovány na základě studia
odborné literatury. První z těchto kapitol je zaměřena na vysvětlení základní
terminologie potřebné k lepšímu pochopení dalšího textu. Druhá se zabývá definicemi
a klasifikací tělesného postižení a jsou v ní charakterizována některá vybraná postižení,
u kterých hraje rehabilitace důležitou roli. Třetí z teoretických kapitol popisuje
koordinovanou rehabilitaci a všechny její složky. Je zde zmíněn i význam rehabilitace
u osob s tělesným postižením a podrobněji shrnuta léčebná rehabilitace u svalových
dystrofií.
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Na tyto teoretické kapitoly navazuje část, kterou tvoří kvalitativní výzkumné
šetření zaměřené na význam rehabilitace u dospělé osoby se svalovou dystrofií. V této
kapitole spatřuji těžiště své práce. Výzkumné šetření bylo zpracováno na základě
přímého pozorování ženy s distální myopatií typu Miyoshi, rozhovorů s touto ženou
i příslušníky její rodiny a analýzy lékařské dokumentace. Byla vypracována podrobná
případová studie této ženy.
V diplomové práci jsem se snažila přinést ucelený pohled na problematiku
rehabilitace u jedince se svalovou dystrofií a zjistit, jaký je u progresivních onemocnění
její význam.
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2 Základní terminologie
Předmětem této diplomové práce je člověk s tělesným postižením. Dříve než se
zaměříme konkrétně na tělesné postižení, vymezíme v následující krátké kapitole
některé základní pojmy, které nám umožní lepší orientaci v této problematice, v rovině
obecné.

2.1 Definice postižení
Vítková (2006) poukazuje na problém kolem rozdílného pojímání termínu
postižení ve světě i v České republice. Existují různé definice, ve kterých se odráží
vývoj bádání a přístup jednotlivých autorů. Pro přehled

uvedeme několik definic

z různých zdrojů.
Slovník speciální pedagogiky definuje postižení (disability, Behinderung) jako
„narušení běžné každodenní činnosti včetně osobní péče z důvodu tělesné či duševní
poruchy.“ (Valenta a kol., 2015, s. 145) Podle Mezinárodní klasifikace funkčních
schopností, disability a zdraví (MKF) je postižení zastřešujícím pojmem pro poruchy,
hranice aktivit a omezení participace. (Valenta a kol., 2015) Tyto pojmy budou
vysvětleny níže.
Nejobsáhlejší definici postižení nabízí Vašek (2005, in Hanáková a kol., 2012):
„Postižení je relativně trvalý, ireparabilní stav jedince v kognitivní, komunikační,
motorické nebo emocionálně-volní oblasti, který se manifestuje signifikantními
obtížemi při učení a sociálním chování. (…) Vyznačuje se nedostatkem v integritě
orgánu nebo funkcí, který způsobuje problémy v kognici, senzorické sféře, komunikaci,
sociabilitě, mobilitě a sebeobsluze jedince. Z etiologického aspektu je možno termín
postižení také chápat jako důsledek abnormálního vývinu, výsledkem kterého jsou
obtíže při transformaci jevů a procesů do symbolických forem, při jejich zpracování,
uchovávání, vybavení a při uskutečňování operací s nimi, dál při řešení situací
pohybem, v mobilitě, sociální interakci a v sebeobsluze.“ (Hanáková a kol., 2012, s. 32)
Definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1980 vymezuje
postižení jako „částečné nebo úplné omezení schopností vykonávat některou činnost
10

nebo více činností, které je způsobeno poruchou nebo dysfunkcí orgánu.“ (Opatřilová
in Fialová, Opatřilová, Procházková, 2012, s. 26)
K vysvětlení termínu postižení využijeme pojmy uvedené WHO v Mezinárodní
klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví. V roce 1998 WHO v důsledku
změn pohledu na člověka s postižením upravila pojmový aparát popisující fenomén
postižení

z roku 1980.

Pojmy poškození (impairment), omezení (disability)

a postižení (handicap) vystřídala nová označení

poškození, aktivita (activity)

a participace (participation). (Vítková, 2006; Vítek, Vítková, 2010; Fialová,
Opatřilová, Procházková 2012) Impairment (poškození, vada) se týká tělesné
(medicínské) roviny a Vítková ho překládá jako „ztrátu nebo abnormalitu
psychologických, fyziologických nebo anatomických struktur nebo funkcí.“ (Vítková,
2006,

s.

18)

Pojmy

disability

a

activity

se

týkají

personální

(psychologicko/pedagogické) roviny. Zatímco disability znamená omezení schopnosti
vykonávat určitým způsobem činnosti považované u lidí za normální, pojem activity
poukazuje na možnosti, jak člověk s postižením může prožít svůj život aktivně
a samostatně.

V

rovině

sociální

(sociologické)

se

nachází

pojmy

handicap

a participation. Handicap označuje takové poškození, které brání jedinci splnit roli,
která by mu příslušela vzhledem k věku či socio-kulturním faktorům. Nový pojem
participation oproti tomu klade otázku, jak by se takovému jedinci mohla podařit účast
na společenském životě. (Vítková, 2006; Vítek, Vítková, 2010; Fialová, Opatřilová,
Procházková, 2012)
Slowík (2007, s. 28) jasně a uceleně shrnuje tento revidovaný přístup WHO:
„Sleduje se funkce a stav tělesných struktur člověka namísto jejich vad a poruch,
sleduje se aktivita takového jedince namísto jeho postižení a omezení, a konečně je také
rozhodující jeho možnost participace na životě společnosti, nikoliv už pouze jeho
vlastní handicap.“
Změna náhledu na postižení je dobře patrná i z poslední definice, kterou zde
zmíníme. Podle MKF je disabilita „snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince
nebo společnosti, která vzniká, když se občan se svým zdravotním stavem (zdravotní
kondicí) setkává s bariérami prostředí.“ (MKF, 2013, s. 9) Pojem postižení se tedy stal
relativní kategorií, kterou lze chápat pouze v závislosti na sociálních, personálních
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a ekologických faktorech. (Vítková, 2006) Z výše uvedeného je zřejmé, že postižení
(disability) vzniká až na základě interakce člověka s prostředím.

2.2 Klasifikace postižení
Jak vyplývá z poslední definice předchozí kapitoly, MKF v současné době
neklasifikuje jedince, ale situace každé osoby v celé řadě okolností. Nevytváří se tedy
kategorie „méněcenných“ osob. (MKF, 2013)
Mezinárodní klasifikace se zaměřuje na několik základních komponent, které
mapují funkční schopnosti, disabilitu a zdraví: tělesné funkce a struktury, aktivity
a participace, faktory prostředí a faktory personální. Každá oblast je posuzována
pomocí škál. Složky mohou být vyjádřeny pozitivně nebo negativně. (Valenta a kol.,
2014; Vítek, Vítková 2010; MKF, 2013)
Valenta uvádí, že „klasifikace MKF je určena pro hodnocení stupně disability,
posuzování zdravotní způsobilosti k práci (pokud je fyzická osoba disabilní),
posuzování

speciálních

potřeb

ve

vzdělávání,

předepisování

a

proplácení

zdravotnických prostředků pro účely zdravotních pojišťoven.“ (Valenta a kol., 2014,
s. 12)
Podle Opatřilové (in Fialová, Opatřilová, Procházková, 2012) v evropských
zemích převládá členění podle závažnosti postižení a péče je tedy orientovaná
na stupeň postižení, a ne na jeho druh. Ve středu zájmu je osobnost člověka, ne jeho
postižení. Tato autorka zároveň zdůrazňuje, že z hlediska vhodného přístupu je zvlášť
důležité důsledné členění podle věku.
V české speciálně-pedagogické literatuře se objevuje klasifikace postižení podle
různých kritérií:
• z hlediska doby vzniku (vrozené, získané)
• podle charakteru (orgánové, funkční)
• podle druhu (pohybové, zrakové, sluchové...)
• podle intenzity (lehké, střední, těžké)
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(Renotiérová in Renotiérová, Ludíková a kol., 2003, 2004; Renotiérová, 2005; Slowík,
2007; Pipeková, 2010; Fisher, 2014) Tito autoři používají ve svých knihách pří třídění
pojmy defekt, vada, porucha.
Pro účely této práce bude užitečné se podrobněji seznámit s členěním podle
intenzity neboli podle stupně závažnosti.
Lehký stupeň postižení (lehké postižení) je charakterizováno minimální
odlišností od normy. Lze ho zvládnout bez speciální pomoci, pouze je třeba vytvořit
optimální životní podmínky. Nejsou narušeny sociální vztahy a ani toto nebezpečí
nehrozí. Pracovní uplatnění takový jedinec nalezne na otevřeném trhu práce.
Střední (středně těžký) stupeň postižení již vyžaduje speciální přístupy
a metody. Jedinec je ohrožen poruchou společenských vztahů, nebo je tato porucha již
vytvořena. Pracovní uplatnění nalézá pouze na uzpůsobeném pracovišti. Při tomto
stupni je nutno odstraňovat sekundární handicapy.
Těžký stupeň postižení zahrnuje jedince, kteří potřebují celodenní speciální
péči a jsou plně odkázáni na pomoc okolí a společnosti. Dochází k velmi vážnému
poškození sociálních vztahů až jejich ztrátě. Možnosti pracovního uplatnění jsou
minimální. Péče je zaměřena na zvyšování kvality těchto osob. (Fialová, Opatřilová,
Procházková, 2012; Fisher a kol., 2014)
Jako nejaktuálnější vymezení handicapů se jeví jejich klasifikace na základě
potřeby podpůrných opatření. Myšlenku podpůrných opatření zavedla Americká
asociace pro mentální a vývojová znevýhodnění původně jen jako ekvivalent
terminologie kognitivního znevýhodnění. (Fisher a kol., 2014)
Černá (2009) uvádí tyto stupně intenzity podpory:
• Podpora občasná má pouze epizodický charakter. Je poskytována jedinci krátkodobě
v životních situacích, které mají přechodný charakter.
• Podpora limitovaná není již občasného charakteru, ale je omezená časově. Není
ještě příliš personálně a finančně nákladná.
• Podpora značná je podporou průběžnou, časově neomezenou. Jedinci se poskytuje
vždy v některém prostředí.
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• Podpora trvalá (úplná) je typem vysoce intenzivní podpory, která je celoživotního
charakteru. Je poskytována jedinci ve všech prostředích. Personálně i finančně je tento
typ podpory nejnáročnější.
Při této klasifikaci se vychází z předpokladu, že dva lidé s naprosto stejným
postižením mohou mít zcela odlišné potřeby. Proto není důležitý rozsah nebo hloubka
postižení, ale jen stupeň potřebné podpory, kterou jedinec potřebuje k dosažení svých
individuálních potřeb. (Fisher a kol., 2014)

2.3 Motorika a její poruchy
Pohyb je společným atributem tří znaků, které charakterizují život – látkové
výměny, dráždivosti a rozmnožovací schopnosti. Všechny živé organismy se ve svých
životních funkcích projevují pohybem. Ať již se jedná o pohyb (tok) látek, pohyb
buněčných organel, buněk, orgánů nebo pohyb celého organismu. (Dylevský, 1995)
Lidský pohyb vzniká jako funkce pohybového systému. Ten je složen ze tří
subsystémů:
• opěrného a nosného – kosti, klouby, vazy
• efektorového neboli hybného – svaly
• řídícího a koordinačního – centrální a periferní nervstvo, receptory
Všechny vlastnosti jednotlivých subsystémů i fungování pohybového systému jako
celku určují především anatomické a fyziologické vlastnosti tkání, ze kterých se tento
systém skládá. Všechny součásti pohybového systému jsou centrálně řízeny nervovou
a endokrinní soustavou.
Nečas a kol. (2006) charakterizuje pohyb jako složitou funkci „vyžadující
dynamickou

souhru

mezi

somatosenzorickým

systémem,

speciálními

smysly,

extrapyramidovým a motorickým (pyramidovým) systémem. Je uskutečňován jako
mimovolní a volní pohybová aktivita na pozadí základního svalového tonu.“ (Nečas
a kol., 2006, s. 646)
Tamtéž Nečas uvádí, že „různé úrovně pohybové aktivity zahrnují:
14

• reflexní pohyb, který je řízen na míšní úrovni (např. úniková reakce na bolestivý
podnět);
• posturální reflexy a jiné složité pohybové reflexy (např. polykání) řízené
z mozkového kmene a z bazálních ganglií;
• stereotypní a naučené pohyby jsou řízeny neuronální sítí diencefala, mozkového
kmene, mozečku, prostřednictvím míšních provazců (např. chůze);
• cílené volní pohyby jsou iniciovány motorickou kůrou jako odpověď na určitý
podnět (např. artikulace odpovědi na otázku).“ (Nečas a kol., 2006, s. 647)
Pohyb, latinsky motus, je základem pojmu motorika, která je bazální funkcí
všech živých organismů a můžeme ji vymezit jako souhrn pohybových projevů
a předpokladů pro pohyb. Protože tyto předpoklady se netýkají jen somatické stránky,
ale i dalších oblastí (např. psychiky), můžeme se v souvislosti s tímto pojmem setkat i
s odvozenými

termíny

–

psychomotorika,

senzomotorika,

neuromotorika,

ideomotorika... (Renotiérová in Jonášková a kol., 2006)
Defektologický slovník pojem motorika vykládá takto: „motorika (z lat. motus
= pohyb) - souhrn všech pohybů lidského těla, celková pohybová schopnost (hybnost)
organismu. … Celkově rozumíme tedy pod pojmem m. (hybnost) souhrn veškerých
pohybů živého organismu, pohybů reflexních, mimovolních i řízených (volních), ať již
probíhají jako jednotlivé pohybové dovednosti nebo automatické pohybové návyky.“
(Sovák a kol., 2007, s. 198)
Vítková (2015) uvádí nejčastější dělení motoriky na:
• hrubou – koordinace pohybů a celková pohyblivost
• jemnou – obratnost prstů
• grafomotoriku – písemný projev, kresba
• motoriku mluvidel – pohyby úst
• motoriku okulomotorických (očních) svalů. (Vítková in Valenta a kol., 2015)
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Jak již bylo uvedeno výše, na řízení motoriky se podílí téměř celá centrální
nervová soustava. Mezi části motorického systému patří motorická mozková kůra,
bazální ganglia, retikulární formace mozkového kmene, vestibulární aparát, mozeček,
mícha a motorický periferní nerv. Aktivita motorického systému se projevuje činností
svalů. Ta u člověka umožňuje všechny pohyby a zajišťuje vzpřímenou polohu. Účelná
pohybová činnost je koordinována vetším počtem svalových skupin současně.
Motorickou aktivitu dělíme na mimovolní (neúmyslnou, rychlou, stereotypní,
vyvolanou stimulem) a volní (úmyslnou), díky které provádíme cílené, vůlí ovládané
pohyby. (Ambler, 2011)
Zautomatizované spontánní pohyby vykonávané bez přímé koordinace vůlí
nazýváme motilita. Ta vytváří vnitřní podmínky pro vnější motorickou aktivitu.
Schopnost pohybů kosterního příčně pruhovaného svalstva, jež umožňuje člověku
aktivní pohyb v prostoru, je nazývána mobilita (hybnost, pohyblivost). Zahrnuje
všechny pohybové funkce člověka. (Renotiérová in Jonášková a kol., 2006)
O poruše motoriky hovoříme, „pokud dojde ke změně pohybové funkce
(hybnosti) organismu jako celku nebo v jeho dílčích složkách.“ (Renotiérová
in Jonášková a kol., 2006, s. 27)
Jen některé z částí centrálního nervového systému, které regulují pohybovou
aktivitu, jsou řízeny z motorických oblastí mozkové kůry. Celý tento systém řízení
somatické motoriky funguje komplexně a propojeně, takže narušení kterékoli jeho části
se projeví postižením volních i mimovolních pohybových aktivit různého stupně
a rozsahu. (Nečas a kol., 2006)
Poruchami volní motoriky jsou obrny, které se dělí na plégie (úplné poruchy
hybnosti) a parézy (částečné poruchy hybnosti). Ty pak dále rozdělujeme dle stupně
postižení (frustní, lehké, střední, těžké), dle místa léze (centrální, periferní, smíšené,
pseudochabé) a dle lokalizace (monoparézy, diparézy, paraparézy, kvadruparézy,
hemiparézy). Pokud je porušena motorika mimovolní, vznikají dyskinézy nebo ataxie.
Dyskineze je porucha souhry normálních pohybů, ataxie se projevuje nesouměrností
pohybů a jejich špatnou koordinací. Do skupiny dyskinéz patří například tiky (náhlé,
neúčelné stereotypní záškuby svalů), tremor (třes – mimovolné rytmické pohyby),
myoklonie (krátké, rychlé svalové kontrakce), dystonie (bizardní nepravidelné pohyby),
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chorea (bezděčné rychlé nepravidelné a nestereotypní pohyby, obvykle kroutivého
charakteru), atetóza (pomalé kroutivé pohyby) a balismus (rychlé, rozmáchlé pohyby
končetin s prudkým začátkem). (Vítek, 2007)
Vítek (2007) dále uvádí, že základní roli v oblasti motoriky hraje svalový tonus.
Ten reflexivně udržuje svaly v určitém napětí, zajišťuje vzpřímený postoj a udržení
správné polohy částí těla. Mezi poruchy svalového napětí patří hypotonie (snížení
svalového tonu) a hypertonie (zvýšení svalového napětí). Podle lokalizace poškození
označujeme hypertonii jako rigiditu (ztuhlost, tuhost) nebo spasticitu (trvale zvýšené
napětí svalových vláken).
Renotiérová (in Jonášková a kol., 2006, s. 28) zdůrazňuje, že „porucha
motoriky nepostihuje motorický systém izolovaně bez somatické změny (např.
abnormality), která může být její příčinou i důsledkem.“
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3 Tělesné postižení
V této kapitole se budeme zabývat definicemi a klasifikací tělesného postižení,
charakterizujeme některá vybraná postižení a zaměříme se i na dopad tělesného
postižení na osobnost člověka.
Pro tělesné postižení se v anglicky mluvících zemích používá termín physical
disabilities, v německém jazyce pojem Körperbehinderung.

3.1 Definice a charakteristika tělesného postižení
Pojem tělesné postižení je velmi široký, proto jeho vymezení není zcela snadné
a jednotlivé definice se u různých autorů speciálněpedagogické literatury liší.
Pro názornost tedy uvedeme hned několik definic, které se v odborné literatuře
objevují.
Jednou z nejčastěji citovaných definic je ta od Krause a Šandery (1975, s. 6),
která říká, že „tělesným postižením rozumíme vady pohybového a nosného ústrojí
(tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení), jakož i poškození nebo poruchy
nervového ústrojí (jestliže se projevují porušenou hybností) včetně vrozených
i získaných deformit tvaru těla a končetin.“
Renotiérová (2002, s. 29) uvádí definici Grubera a Lendla, kteří tvrdí, že
„za tělesná postižení jsou nejčastěji považovány přetrvávající nebo trvalé nápadnosti,
snížené pohybové schopnosti s trvalým nebo podstatným působením na kognitivní,
emocionální a sociální výkony.“ (Gruber, Lendl, 1992 in Renotiérová, 2002)
Vítková (2006, s. 13) charakterizuje tělesné postižení jako „postižení, jehož
průvodním znakem je prvotní nebo druhotné omezení hybnosti, tudíž sem lze zařadit
nejen jedince s přímým postižením pohybového aparátu nebo centrální a periferní
nervové soustavy, ale i jedince, jejichž pohyb je omezený v důsledku jejich nemoci nebo
zdravotního oslabení nepřímo.“
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Jankovský (2001, s.31) uvádí: „Tělesným (somatickým) postižením rozumíme
v obecné rovině takové postižení, které se projevuje buďto dočasnými anebo trvalými
problémy v motorických dispozicích člověka (dítěte).“
Čadová a kol. (2012) vnímá tělesné postižení buď jako pohybový defekt
ve smyslu funkčního omezení, nebo jako tělesnou deformaci ve smyslu estetického
postižení.
Psychologický slovník (2000) definuje tělesné postižení jako „postižení, které
brání mobilitě, pracovní činnosti, dělí se na přechodné a trvalé, vrozené a získané.“
(Hartl, Hartlová, 2000, s. 442)
Ze všech výše uvedených definic je zjevné, že společným znakem osob
s tělesným postižením je omezení hybnosti jedince. To může být celkové nebo
částečné a jedná se buď o omezení prvotní (primární), nebo druhotné (sekundární).
Primární postižení hybnosti zasahuje přímo pohybový aparát nebo centrální či periferní
nervovou soustavu. Při sekundárním postižení hybnosti je pohybový systém
nepoškozen, hybnost je však ovlivněna z jiných příčin, například v důsledku vnitřních
onemocnění nebo zdravotních oslabení. (Renotiérová in Jonášková a kol., 2006;
Vítková in Valenta a kol., 2014 )
Lze jen souhlasit se Slowíkem (2007), že většina lidí si pod pojmem tělesné
postižení představí nejspíš někoho na vozíku. Toto postižení ale souvisí s mnohem širší
škálou projevů, z nichž některé nemusí být navenek téměř viditelné, a přesto mohou
způsobovat vetší problémy, než bychom očekávali. Z tohoto důvodu je možno říct, že
z výše citovaného je nejvýstižnější to, jak tělesné postižení definuje ve své knize Marie
Vítková.
Tato autorka také velmi dobře vymezuje a charakterizuje osoby s tělesným
postižením, ty podle ní „představují velmi heterogenní skupinu. Jejich společným
znakem je omezení pohybu. Tělesné postižení postihuje člověka v celé jeho osobnosti.
Motorika, vnímání, kognice a emoce jsou od sebe neoddělitelné a vzájemně propojené.
Tělesná motorika může být postižena jen mírně, při těžším motorickém postižení jsou
však pohybové možnosti člověka omezeny podstatně. ... Omezená pohybová schopnost
a změna vnějšího klinického obrazu může ztížit sebeuplatnění - seberealizaci v sociální

19

interakci. Na rozdíl od přechodné nemoci se musí jednat o dlouhodobý nebo trvalý
stav, přičemž přechody k chronickému onemocnění však jsou plynulé. Ne každé tělesné
poškození je bezpodmínečně spojené s postižením.“ (Vítková, 2004, s. 40 – 41)
Neumann (1977 in Vítková 2004) zjistil, že nedostatek pohybových zkušeností
vede ke změnám v oblasti vnímání, protože mezi vnímáním a pohybem existuje pevná
vazba. Tento názor zastává také Piaget (1969 in Vítková 2004), který uvádí, že panuje
úzká souhra mezi pohybem, vnímáním a kognicí.
Je zřejmé, že tělesné postižení neboli omezení hybnosti má vliv na osobnost
jedince jako celku. Přináší s sebou problémy nejen v oblasti somatické, ale
i v psychické nebo sociální sféře. Hlouběji se touto problematikou budeme zabývat
v kapitole s názvem Vliv tělesného postižení na osobnost člověka.

3.2 Klasifikace tělesného postižení
Ve druhé kapitole jsme uvedli klasifikaci postižení v obecné rovině, nyní
se zaměříme na tělesné postižení. Pohybové vady lze dělit podle různých kritérií, a tak
se v závislosti na jejich použití přístupy odborníků ke klasifikaci tělesného postižení
v literatuře mírně odlišují.
Čadová (2012) uvádí rozdělení podle pohyblivosti jedince na:
• lehké – jedinec je schopen samostatného pohybu,
• středně těžké – jedinec je schopen pohybu pouze s využitím kompenzačních
ortopedických pomůcek nebo s dopomocí jiné osoby,
• těžké – jedinec není schopen samostatného pohybu.
Tato autorka dále uvádí méně časté členění pohybového postižení z hlediska
hybnosti:
• dolních končetin – důležité pro nezávislost a možnost samostatného pohybu,
• horních končetin – významné pro jakoukoli pracovní činnost, sebeobsluhu,
• mluvidel a mimiky – zcela zásadní pro komunikaci a vyjadřování emocí,
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• kombinace předchozích druhů.
Slowík (2007) takto klasifikuje tělesné postižení dle etiologie:
• tělesné odchylky a oslabení (luxace kloubů či vady páteře...),
• tělesné vývojové vady (abnormality lebky, rozštěpy...),
• úrazy (amputace, poranění míchy...),
• následky nemocí (následky žloutenky, nádorových onemocnění...),
• dlouhodobá (chronická) onemocnění a zdravotní oslabení (epilepsie, astma,
oslabení imunity...),
• mozková obrna.
Nejčastěji se v somatopedické literatuře setkáváme s dělením dle doby nebo
místa vzniku postižení, proto si tyto kategoriemi popíšeme podrobněji.

3.2.1 Klasifikace dle doby vzniku postižení
Tělesné postižení dle doby vzniku dělíme na vrozené (včetně dědičného)
a získané. Příčiny vrozeného tělesného postižení jsou různorodé a mohou být
prenatální, perinatální či raně postnatální. Mezi prenatální příčiny můžeme zařadit
infekční nemoci, která matka prodělala během těhotenství, virová onemocnění
(toxoplazmóza, zarděnky) nebo působení teratogenních látek. I během porodu mohou
nastat různé komplikace, které ohrožují život dítěte. Jedná se především o předčasné,
komplikované nebo protrahované porody, které bývají spojeny s nedostatečným
zásobením plodu kyslíkem, předčasným odloučením placenty nebo poruchami pupeční
šňůry. Při těchto porodech může dojít i k mechanickému poškození plodu. V raně
postnatálním období dochází k poškození nezralé centrální nervové soustavy vlivem
infekce nebo úrazů. (Vítková in Pipeková, 2010).
Do vrozených tělesných postižení Renotiérová (in Renotiérová, Ludíková
a kol., 2003, 2004) zahrnuje:
• vrozené vady lebky vznikající předčasným srůstem švů lebečních;
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• poruchy velikosti lebky (mikrocefalus či makrocefalus);
• rozštěpy lebky, rtů, čelisti, patra a páteře (druhotné následky souvisí s lokalizací
postižení);
• vrozené vady končetin a růstové odchylky (např. dysmélie, arachnodaktylie,
syndaktylie);
• centrální a periferní obrny .
Mezi získaná postižení hybnosti tato autorka řadí:
• deformace – nejčastěji způsobené nesprávným držením těla (deformace páteře –
hyperlordóza, hrudní kyfóza, plochá záda, bederní lordóza, skolióza);
• postižení vzniklá po úraze – úrazová onemocnění mozku a míchy (otřes mozku –
komoce, zhmoždění mozku - kontuze), zlomeniny obratlů s následným
poškozením míchy, úrazové poškození periferních nervů (neuropraxis –
přechodná blokáda, axonomesis – přerušení střední části nervu, neurotmesis –
úplné přerušení nervu), amputace;
• postižení vzniklá po nemoci – Perthesova nemoc, revmatická onemocnění (akutní
revmatismus – revmatická horečka, vleklý kloubní revmatismus), dětská
infekční obrna, progresivní svalová dystrofie.
Opatřilová (in Fialová, Opatřilová, Procházková, 2012, s. 32) uvádí, že
„největší počet získaných vad tvoří poúrazové stavy míšní léze, amputace, úrazy hlavy,
získané ortopedické vady dolních končetin, získané srdeční vady a jiné poúrazové
stavy.“

3.2.2 Klasifikace dle místa vzniku postižení
Podle místa vzniku postižení se tělesné vady rozdělují do čtyř základních skupin
na obrny centrální a periferní, deformace, malformace a amputace . Jednotlivými
skupinami se podrobněji budeme zabývat v následujícím textu. (Opatřilová in Fialová,
Opatřilová, Procházková, 2012; Vítková, 2006)
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Obrny
Jak již jsme uvedli výše, při obrnách je narušena schopnost volní motoriky.
Při centrálních obrnách (mozkových pohybových postiženích) je poškozen mozek nebo
mícha, periferní obrny vznikají narušením periferních nervů. Liší se stupněm (parézy,
plégie) a rozsahem postižení. Dle doby vzniku je můžeme dělit na vrozené (a dědičné)
a získané. (Opatřilová in Fialová, Opatřilová, Procházková, 2012)
Centrální obrny Opatřilová (in Fialová, Opatřilová, Procházková, 2012) dále
dělí podle tonusu a rozsahu.
Podle tonusu:

• hypertonie

- spasticita
- rigidita

• hypotonie

- ataxie
- čistá mozková hypotonie

• střídavý tonus

- atetózy

Podle rozsahu (počtu postižených končetin) tato autorka rozlišuje monoparézu/plégii,
diparézu/plégii, triparézu/plégii, tetraparézu/plégii, hemiparézu/plégii. S termínem
tetraparéza se v další odborné literatuře nesetkáváme, postižení všech čtyř končetin
je častěji označováno jako kvadruparéza/plégie.
Mezi centrální obrny při zasažení mozku patří mozková obrna (dříve dětská
mozková obrna), dětská infekční obrna (poliomyelitis), traumatické obrny a stavy
po zánětech mozku, mozkových nádorech, příhodách a emboliích. Obrny míchy
vznikají často při úrazech páteře (stav hybnosti závisí na rozsahu a místě postižení
míchy), nebo jsou následkem vrozených vývojových vad (rozštěp páteře – spina bifida,
rozštěp páteře a míšních plen – meningokéla, rozštěp páteře, plen a míchy –
meningomyelokéla). Příčinou centrálních obrn jsou i degenerativní onemocnění mozku
a míchy. Ta se projevují až v průběhu života jedince a patří mezi ně například
mozečková

heredoataxie,

roztroušená

skleróza

mozkomíšní

či

Friederichova

heredoataxie.
Periferní obrny postihují jednotlivé periferie lidského těla (končetiny, obličej)
a dochází k nim při úrazech, následkem zánětů, otevřených zlomenin či nervosvalových
23

onemocnění. Mohou být částečné nebo úplné. (Opatřilová in Fialová, Opatřilová,
Procházková, 2012; Vítková, 2006)

Deformace
Opatřilová (in Fialová, Opatřilová, Procházková, 2012, s. 40) definuje
deformaci jako „vrozenou či získanou vadu, která je charakteristická nesprávným
tvarem některého orgánu nebo částí těla (kostí, svalů).“
Získané deformace nastávají v důsledku nesprávného držení těla, po úrazech
nebo zánětlivých onemocněních, na vrozených se podílí více příčin. Vítková (2006)
hovoří o takzvaném multifaktoriálním typu dědičnosti.
Deformace tvoří velkou skupinu somatických vad, proto zde zmíníme pouze
některé.
Mezi deformace horních a dolních končetin patří růstové poruchy dlouhých
kostí; vývojové anomálie kloubů nebo svalové kontraktury. Deformace prstů jsou
arachnodaktylie (prodloužení prstů), syndaktylie (srůsty prstů), polydaktylie (zmnožení
prstů). Četnou skupinu tvoří vrozené vykloubení kyčlí (kongenitální dysplázie kyčelního
kloubu), které je způsobeno vrozeným nedostatečným vývojem kyčelních kloubů nebo
částečným (subluxace) či úplným (luxace) vykloubením hlavice. Perthesova choroba,
při které je postižena hlavice stehenní kosti, patří k deformacím s příznivou prognózou.
U této choroby hlavice ztrácí mechanickou odolnost a působením tlaku při chůzi
se deformuje do stran.
Další skupinou jsou deformace hrudníku a páteře. Vady hrudníku způsobují
snížení dechové zdatnosti a pružnosti hrudníku. Zmenšená kapacita plic a utlačované
srdce vedou ke snížení výkonnosti, a tím k omezení pohyblivosti. Ptačí (kuřecí)
hrudník je zúžen ze stran a projevuje se nápadně vystouplou hrudní kostí. Nálevkový
hrudník má naopak vpadlou hrudní kost, která tísní srdce i cévy. Deformace páteře
vznikají především vlivem nesprávného držení těla. Příčiny mohou být vnitřní (dědičné
vlivy, výživa, nerovnoměrný růst) a vnější, které jsou způsobené prostředím
(nedostatek pohybu, obezita, jednostranný pohyb, měkké lůžko, předčasná sportovní
specializace…). Deformace páteře mohou být jak v rovině sagitální (předozadní), tak
i v rovině frontální (čelní). V sagitální rovině rozeznáváme hyperlordózu (zvětšení
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krční lordózy), hrudní kyfózu („kulatá záda“), plochá záda a bederní lordózu. Četnější
jsou deformity v rovině frontální, jimiž jsou různé druhy skolióz.
Deformace vznikají i v důsledku abnormálního vývoje nosného a pohybového
aparátu. Do této skupiny patří nejrůznější rozštěpy (rtů, patra, páteře), změny struktury
kostí projevující se zvýšenou lomivostí (osteogenesis imperfekta) a svalové dystrofie,
které si blíže rozebereme v následující kapitole. Lejska (2003) uvádí, že rozštěp patra je
druhý nejčastější typ vrozené vady a může postihovat ret, tvrdé i měkké patro a horní
čelist. Výsledkem je porucha vývoje tvaru horní čelisti a zubů v ní, deformity v oblasti
nosohltanu a střední části obličeje a nedostatečný (nebo žádný) patrový uzávěr
v nosohltanu.
Je nutno zmínit i zánětlivá, degenerativní poškození pohybového aparátu,
v důsledku kterých také vznikají různě deformace. Příkladem je Bechtěrevova nemoc,
která se řadí k artritidám, tuberkulóza kostí a kloubů, artrózy a osteoartrózy
a deformace kloubů na základě systémových onemocnění (metabolické poruchy,
hemofilie, onemocnění jater).
(Opatřilová in Fialová, Opatřilová, Procházková, 2012; Renotiérová, 2003; Vítková,
2006)

Malformace
Malformace řadíme mezi vrozené vývojové vady vznikající za nitroděložního
vývoje zárodku, kdy dochází k patologickému vyvinutí různých částí těla. Do této
skupiny zařazuje Vítková (2006) dysmélie (poruchy embryonálního vývoje končetin),
které zahrnují amélie (chybění celé končetiny), fokomélie (ruce nebo nohy vyrůstají
přímo z těla) či mikromelus (celkové zmenšení končetiny).

Opatřilová (in Fialová,

Opatřilová, Procházková, 2012) mezi malformacemi uvádí rozštěp rtu, aplazii (chybění
orgánu) nebo Fallotovu tetralogii (kombinovaná srdeční vada).

Amputace
Amputacemi rozumíme nevratné umělé oddělení končetiny nebo její části
od těla. Dochází k nim v důsledku traumatických příčin (úrazů) či následkem
chirurgického zásahu. Při úrazu může k amputaci dojít v jeho okamžiku nebo těsně
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po něm například při poranění elektrickým proudem, autonehodách nebo při sportu.
Příčinou chirurgického zákroku, při kterém dojde k amputaci, mohou být infekční či
zánětlivá onemocnění, zhoubné nádory na končetinách nebo cévní onemocnění
(choroba

Bürgerova – Winiwarterova).

(Opatřilová

in

Fialová,

Opatřilová,

Procházková, 2012; Vítková, 2006)

3.3 Charakteristika vybraných postižení
Jak již jsme zmínili v předchozích kapitolách, skupina onemocnění, které
nějakým způsobem postihují hybnost člověka, je velmi rozsáhlá. Zahrnují se sem malé
vady, které jsou spíše kosmetického charakteru a člověka téměř neomezují, i rozsáhlá
postižení, která ho významně limitují. V této kapitole proto podrobněji rozebereme
pouze některá onemocnění, která život svého nositele zcela ovlivňují a v jejichž
průběhu hraje významnou roli rehabilitace. Charakteristika těchto postižení napomůže
k utvoření obecného přehledu.

3.3.1 Mozková obrna (Cerebral palsy)
Pojem mozková obrna (MO) vystřídal termín dětská mozková obrna (DMO),
který u nás zavedl zakladatel české dětské neurologie Ivan Lesný. V této práci
se budeme držet druhého aktualizovaného vydání MKN – 10 (Mezinárodní klasifikace
nemocí platná od 1. 1. 2010), který uvádí termín mozková obrna.
Lesný (1985, in Fialová, Opatřilová, Procházková, 2012, s. 37) definuje
mozkovou obrnu jako etiologickou jednotku a uvádí, že jde o: „ … raně vzniklé
postižení mozku (před porodem nebo krátce po něm), projevující se převážně
v poruchách hybnosti a vývoje hybnosti.“
Jiní autoři mozkovou obrnu definují spíše jako syndrom než nozologickou
jednotku. Šlapal (2002) též vidí příčinu v poškození nezralého mozku a charakterizuje
MO jako ne úplně přesně vymezený syndrom, u kterého převládají zvláště tonusové
a hybné poruchy často doprovázené poruchami psychiky a epileptickými záchvaty.
Kraus (2005) popisuje MO jako neprogresivní neurologický syndrom.
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K poškození nezralého mozku může dojít v prenatálním, perinatálním i raně
postnatálním období. Mezi možné prenatální příčiny zahrnujeme například infekční
onemocnění matky, nutriční faktory, působení teratogenních látek či prematuritu.
V období porodu může dojít k perinatálním cévním příhodám, novorozenecké asfyxii či
mechanickému poškození mozku. Rizikové jsou v tomto směru všechny abnormální
porody – překotné, protahované, klešťové, koncem pánevním či císařským řezem.
V časně postnatálním období poškození mozku vzniká v důsledku poranění lebky,
infekčních onemocnění nebo vrozených vad metabolismu. (Šlapal, 2002)
Kraus (2005) popisuje soubor příznaků u MO a uvádí poruchy v oblastech:
• motorického systému (poruchy koordinace, poruchy svalového napětí, opožděný
vývoj motoriky),
• kognitivních funkcí (narušen rozvoj myšlení, omezená schopnost učení, až u dvou
třetin dětí se objevuje mentální postižení),
• zrakového a sluchového vnímání (strabismus, amblyopie, nystagmus, výpadky
zorného pole, refrakční vady, poruchy sluchu),
• řečových a komunikačních schopností (opožděný vývoj řeči, dysartrie, anartrie,
dyslálie),
• mozkových funkcí (epilepsie),
• psychických procesů a stavů (poruchy pozornosti a vnímání, střídání nálad,
nerovnoměrná duševní výkonnost),
• další komplikace (nedostatečná ventilace plic, nadměrná salivace, snížená imunita,
ortopedické problémy).
Klasifikací mozkové obrny v současné době existuje několik. Pro utvoření
přehledu uvedeme z různých pramenů některé z nich.
Šlapal (2002) při klasifikaci MO vychází z klinického obrazu a dělí ji na formu:
• spastickou

- diparetická, hemiparetická, kvadruparetická;

• nespastickou

- hypotonická, extrapyramidová (dyskinetická).
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Kraus (2005) MO člení na několik forem dle závažnosti mozkového poškození:
• hemiparetická (kongenitální, získaná),
• bilaterální spastická (diparetická forma, ataktická diparéza, triparetická forma,
kvadruparéza),
• dyskinetická (extrapyramidová, dystonicko-dyskinetická nebo atetózní),
• cerebellární (mozečková),
• smíšené formy.
Vítková (in Pipeková a kol, 2010) považuje s odkazem na Říčana a Krejčířovou
(1997) za klasické rozdělení MO na tyto formy:
• hypotonická,
• hypertonická (spasticita),
• mozečková,
• atetoidní.
Opatřilová (in Opatřilová, Nováková, Vítková, 2012) se přiklání ke klasifikaci
podle Kapounka (1989), který MO dělí takto:
• spastická

- diparetická
- hemiparetická
- kvadruparetická

• nespastická - hypotonická
- dyskinetická
- mozečková.
Dříve něž si jednotlivé formy mozkové obrny uváděné v odborné literatuře
stručně charakterizujeme, uvedeme pro úplnost ještě rozdělení dle Mezinárodní
klasifikace nemocí (MKN – 10). V 10. revizi MKN nalezneme mozkové obrny
v kapitole NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY, která zahrnuje podkapitolu Mozková obrna
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a jiné syndromy ochrnutí. Zde jsou v kategoriích G80 – G83 uvedeny následující
diagnózy:
G80 Mozková obrna
G80.0

Spastická kvadruplegická mozková obrna (Spastická
tetraplegická mozková obrna, Vrozená spastická obrna)

G80.1

Spastická diplegická mozková obrna

G80.2

Spastická hemiplegická mozková obrna

G80.3

Dyskinetická mozková obrna (Dystonická mozková obrna,
Atetoidní mozková obrna)

G80.4

Ataktická mozková obrna

G80.8

Jiná mozková obrna (Smíšené syndromy mozkové obrny)

G80.9

Mozková obrna NS (NS = nespecifická)

G81 Hemiplegie
G82 Paraplegie a tetraplegie
G83 Jiné paralytické syndromy
(Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize, 2013)

Diparetická forma (Littleova nemoc)
Postiženy jsou obě dolní končetiny, které jsou slabší a dysproporcionálně kratší
v poměru k vzrůstu trupu. Spastická hypertrofie se projevuje na většině svalových
skupin dolních končetin. Vadné držení dolních končetin a pánve je důsledkem zkrácení
svalů. Trup i pánev jsou předkloněny. Dolní končetiny bývají překříženy v bércích nebo
stehnech. Chůze je nůžkovitá (kolena se třou o sebe), po špičkách (vznikají ortopedické
vady nohy), možná zpravidla jen s dopomocí jiné osoby nebo s využitím
kompenzačních pomůcek. Mentální postižení zpravidla přítomno nebývá.
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Jakobová (2011) k diparetické formě zařazuje i formu monoparetickou
(postižení jedné končetiny), která je však méně častá.

Hemiparetická forma
Mezi MO bývá nejčastější. Jde o spastickou obrnu jedné poloviny těla – horní
i dolní končetiny. Postižené končetiny jsou slabší a kratší. Je patrné šikmé postavení
pánve. Horní končetina je zpravidla postižena více (je ohnuta v lokti), dolní je napjatá
a došlapuje na špičku. U nejlehčích forem je pohybové postižení minimální, váznou
pouze jemné pohyby. Mentální postižení závisí na tom, která mozková hemisféra je
postižena. Při zasažení pravé hemisféry bývá mentální kapacita lehce pod normou,
při postižení levé hemisféry má polovina jedinců lehkou mentální retardaci a druhá
polovina je zcela bez potíží.

Kvadruparetická forma
Patří mezi spastické formy se špatnou prognózou. Postiženy jsou všechny čtyři
končetiny. Hybnost je těžce omezena a kognitivní schopnosti výrazně sníženy.
Přidružené jsou časté epileptické záchvaty.

Dyskinetická (extrapyramidová) forma
Nespastická forma MO, u které dominují abnormální pohyby. Typické jsou
mimovolní, bezděčné, nechtěné pohyby, které nelze potlačit. Názvosloví dyskinéz jsme
uvedli v kapitole Motorika a její poruchy. Tyto mimovolní pohyby mohou zcela
znemožnit pohyby chtěné, někdy nejsou jedinci s tímto postižením schopni ani chůze.
Abnormální pohyby mohou zasáhnout i obličejové svalstvo, pak dochází k poruchám
mimiky a znesnadněna je i řeč.

Hypotonická forma
Projevuje se snížením svalového tonusu a obvykle se kolem třetího roku věku
dítěte mění na některou ze spastických forem nebo ve formu dyskinetickou. Snížené
svalové napětí má za následek například zvýšený rozsah pohybů v kloubech. Stoj
a chůze jsou nejisté, vrávoravé. Pokud tato forma přetrvává, patří mezi nejtěžší formy
mozkové obrny a je doprovázena těžkým kognitivním deficitem. (Renotiérová, 2002)
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Mozečková forma
Nespastická forma MO, která se vyznačuje poruchami pohybové koordinace
a snížením svalového napětí. Dochází k těžkému pohybovému postižení a přítomno je
i velmi těžké poškození intelektu. Vítková (in Pipeková, 2010) uvádí, že někteří autoři
tuto formu považují za samostatný syndrom, který nespadá mezi ostatní formy
mozkové obrny. (Vítková in Pipeková, 2010)
Jednotlivé formy mozkové obrny se mezi sebou často vzájemně různě kombinují
– pak mluvíme o formách smíšených . Například triparéza (postižení tří končetin)
vzniká kombinací diparetické a hemiparetické formy.

Přinosilová (in Hanák, 2005) zdůrazňuje důležitost včasné diagnózy, protože
prognóza dalšího vývoje je spojená s etiologií hybné poruchy. S tímto názorem souhlasí
Jakobová (2011) a dodává, že včasná diagnóza je nutná, aby bylo možno co nejdříve
sestavit léčebný a rehabilitační plán a nedošlo k zafixování patologických pohybových
vzorců. V terapii mozkové obrny se používá medikamentózní, fyzikální, chirurgická,
logopedická léčba a léčebná, pedagogická, pracovní i sociální rehabilitace. Včasná
rehabilitace dokáže zmírnit následky postižení.

3.3.2 Roztroušená skleróza mozkomíšní (Multiple sclerosis)
Pod označením roztroušená skleróza (RS) se ukrývá značné množství rozdílných
typů a stupňů postižení od relativně lehkých po těžká, rychle probíhající. Svému
nositeli tedy život komplikují různou měrou. (Horáková in Hájková, Strnadová, 2011)
Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické onemocnění postihující
centrální nervový systém (CNS). Ve skupině mladých lidí ve věku od dvaceti
do čtyřiceti let patří mezi nejčastější příčiny chronické disability. Toto zánětlivé,
progresivní, autoimunitní onemocnění vede ke ztrátě myelinu (demyelinizaci)
v zánětlivých ložiscích bílé hmoty CNS a k postižení axonů. Ztráta myelinu a nevratné
poškození axonů vede k atrofii centrálního nervového systému. Neléčené onemocnění
způsobuje u většiny pacientů v průběhu deseti až dvaceti let závažnou invaliditu.
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Postiženy jsou častěji ženy, což je vysvětlováno vlivem pohlavních hormonů na
imunitní systém. (Benešová, 2013; Horáková in Hájková, Strnadová, 2011)
Z dlouhodobého hlediska má roztroušená skleróza významné somatické
i psychosociální důsledky. Zásadní dopad má na všechny oblasti života jedince.
(Hoskovcová, Housová, Keclíková, 2008)
Etiologie RS dodnes není zcela známa. Předpokládá se vliv genetických
a enviromentálních faktorů, což znamená kombinaci genetické predispozice se zevními
vlivy. U pacientů je známa pouze menší část genů, které jsou abnormální, jde o chorobu
s polygenní dědičností. Z genetického pohledu není považována tato choroba
za rizikovou. Mezi enviromentální vlivy řadíme recidivující a neléčené infekce,
nedostatek vitamínu D v potravě, nedostatečná expozice slunečnímu záření, stres či
kouření.

Na

vzniku

onemocnění

se

zřejmě

podílí

i

životní

prostředí.

U predisponovaných jedinců dojde k snazšímu vzplanutí autoimunitních chorob
v oblastech s vysokým znečištěním, které narušuje obranyschopnost organismu.
(Meluzínová 2008, 2010; Vališ, Pavelek, Masopust, 2016)
Klinické příznaky onemocnění se u jednotlivých pacientů liší. Typickým
projevem choroby je ataka (akutní vzplanutí nemoci), která je charakterizována
vznikem nových nebo zhoršením stávajících příznaků. Musí trvat déle než dvacet čtyři
hodin. Počáteční ataky většinou zcela odezní a nemusí zůstat žádné následky. Charakter
klinických příznaků závisí na tom, kde zánět akutně vzplane. Nejčastějším prvním
příznakem je zánět očního nervu, který se projevuje rozostřením části zorného pole
nebo centrálním skotomem (výpadek v zorném poli), častá je i bolest oka při pohybu.
Dalším projevem jsou spasticitou provázené centrální poruchy hybnosti (parézy), které
se v průběhu onemocnění různě kombinují (mono-, hemi- i kvadruparéza). Objevují se
i poruchy citlivosti končetin (necitlivost, brnění, bolest) a sfinkterové potíže (poruchy
svalů – svěračů, které ovládají vyprazdňování moči a stolice). Může být přítomna
i porucha stability, závratě, dvojité vidění, poruchy nálady – nejčastěji deprese. Většina
pacientů v průběhu RS trpí patologickou únavou, která je způsobena multifaktoriálně.
(Horáková in Hájková, Strnadová, 2011; Meluzínová, 2008) Bláhová Dušánková
(in Hájková, Strnadová, 2011) uvádí mezi další časté příznaky úzkost, emoční labilitu,
euforii, emoční inkontinenci a poruchy kognitivních funkcí. Z posledně zmiňovaných je
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pro RS nejtypičtějším znakem zpomalení rychlosti zpracování informací. Nejčastěji je
poškozena paměť a její výbavnost. Také jsou přítomny poruchy pozornosti. Pacienti
mívají i poruchy exekutivních funkcí – mají problémy s plánováním, organizací,
iniciací a uplatněním strategií. Vzácně se objevují i poruchy funkcí fatických.
Nejen projevy, ale i průběh onemocnění je u každého postiženého jiný.
Nejčastější (až osmdesát procent pacientů) je relaps – remitentní forma průběhu
nemoci. Při ní se střídají ataky, období klinických obtíží, s různě dlouhým obdobím
remise (stabilizace stavu bez nových klinických obtíží). První ataka se nazývá klinicky
izolovaný syndrom (CIS). Opakované vzplanutí označujeme termínem relaps. Každé
takové nové vzplanutí může vyvolat jiné příznaky a projevovat se různě významným
zbytkovým postižením. Zpočátku převažují zánětlivé změny nad degenerativními.
Po vyčerpání axonálních rezerv CNS dochází k nevratnému poškození a choroba
(obvykle po deseti až patnácti letech) přechází do sekundárně chronicko – progresivní
formy. Ta se vyznačuje vzácnějšími atakami a přibýváním stále více příznaků,
především známek motorických obrn a spasticity – pacient se pozvolna zhoršuje.
Zánětlivé změny ustupují změnám degenerativním. Méně častou variantou nemoci
(zhruba u deseti procent pacientů) je primárně progresivní typ RS. Nejsou přítomné
ataky a od počátku onemocnění dochází k pozvolnému zhoršování stavu a postupnému
nárůstu neurologických obtíží. U malého procenta jedinců může mít choroba relabující
progredující průběh - velmi agresivní průběh s těžkými atakami. Tato forma způsobuje
časný nástup těžkého postižení. (Benešová, 2013; Havrdová, 2001; Horáková
in Hájková, Strnadová, 2011)
V terapii roztroušené sklerózy rozlišujeme léčbu k potlačení patologických
jevů v CNS a léčbu

ovlivňující symptomy. Přestože RS stále není onemocněním

vyléčitelným, v posledních desetiletích vzrostla velmi výrazně možnost průběh choroby
ovlivnit. Prakticky všechny léky jsou zaměřené proti zánětlivým dějům v CNS, které
převažují v prvních letech nemoci, proto je základní a zatím jedinou možnou léčebnou
strategií včasné zahájení protizánětlivé léčby. Včasná terapie může zabránit vzniku
těžkého postižení (nebo ho významně oddálit), protože k největší axonální ztrátě
dochází v prvních pěti letech nemoci. Farmakologická léčba by měla být zahájena již
v období výskytu klinicky izolovaného syndromu. V pozdějších stádiích nemoci
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převažují děje neurodegenerativní, zatím však není známo do jaké míry tyto děje závisí
na zánětu. Ve všech stádiích je potřeba se zaměřit i na léčbu příznaků nemoci pomocí
symptomatické léčby. Týká se to především ovlivnění spasticity, deprese, sfinkterových
potíží a neurogenní bolesti. Péče o pacienta by měla mít multidisciplinární charakter.
Nedílnou součástí je péče o fyzickou kondici pacienta a rehabilitace. Ta neslouží jen
k ovlivnění fyzických schopností, ale měla by se zaměřit i na všechny ostatní složky
života pacienta. Rehabilitace, jejíž nezbytnou součástí je fyzioterapie, je u RS cílená
hlavně na zvýšení či zachování úrovně funkční nezávislosti. Samozřejmou součástí
péče by měla být i psychoterapie, sociální poradenství nebo ergoterapie. Progresi
nemoci sice neurorehabilitací přímo ovlivnit nemůžeme, ale pozitivní vliv má
na jednotlivé symptomy choroby a tím na zlepšení kvality života pacienta. (Havrdová,
2001; Hoskovcová, Housová, Keclíková, 2008)

3.3.3 Svalová onemocnění (Muscles disorders)
Svalová onemocnění představují heterogenní skupinu chorob lišících se příčinou
vzniku, dobou začátku, příznaky i průběhem. Některé formy mají lehký průběh, jiné
vedou již v dětském věku k závažným poruchám hybnosti, nebo dokonce k úmrtí.
Všechna tato onemocnění jsou charakterizována primárním poškozením svalu
a souhrnně se nazývají myopatie.
Zikl (2011, 2012, s. 11) myopatie definuje jako „ … degenerativní onemocnění
kosterních svalů, která se projevují primárně svalovou slabostí a mají progresivní
průběh.“
Bednařík a kol. (2001) citují ve své publikaci několik různých klasifikací
svalových onemocnění a za nejčastěji používané považuje rozdělení myopatií
na hereditální (dědičné) a získané. Hereditální myopatie dále člení na svalové
dystrofie, kongenitální myopatie, membránové myopatie, mitochondriální myopatie,
metabolické myopatie a rambdomyolýzy. Tyto skupiny se pak dále třídí podle
genetických, molekulárních a patologických poznatků. Získané myopatie rozděluje
na zánětlivé, lékové, toxické a endokrinní.
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Ambler (2011) svalová onemocnění rozděluje pouze na tři skupiny: svalové
dystrofie, ostatní myopatie (kongenitální, metabolické, zánětlivé, endokrinní, toxické)
a myotonické syndromy.
Z klinických příznaků u myopatií dominuje svalová slabost. Ta se projeví
různým stupněm snížení funkční aktivity svalu nebo svalových skupin. Objevuje se
typický

myopatický

syndrom:

kolébavá

„kachní“

chůze,

myopatický

postoj

(hyperlordóza s vysunutým břichem) a tzv. myopatický šplh (Gowersův příznak) –
při vstávání ze dřepu nebo sedu na zemi si nemocní musejí pomáhat horními
končetinami, opírají se jimi o dolní končetiny, po kterých postupně „šplhají“. (Obrázek
myopatického šplhu je součástí příloh této práce.) Jedinci s myopatií mají potíže hlavně
při chůzi do schodů. Svalová slabost může být příčinou i nedostatečné plicní ventilace
nebo poruch příjmu potravy. Pokud jsou postiženy svaly podílející se na sání a
polykání, může to omezit nebo znemožnit příjem potravy. Dalšími příznaky jsou
svalové křeče, svalové kontraktury či tetanie (zvýšená nervosvalová dráždivost,
nejčastěji ve svalech obličeje, rukou nebo nohou). Objevují se i myotonie – porucha při
níž po kontrakci svalu nedochází k jeho relaxaci. Častá je i svalová bolest (myalgie) a
průvodním znakem myopatií mohou být i změny objemu svalů. (Ambler, 2011; Nečas a
kol., 2006)
Mortier (1994, in Vítková, 2006, s. 62 – 63) popsal pohybová a funkční omezení
při myopatii a rozdělil je do jedenácti charakteristických stádií:
„I.

Lehká svalová slabost, zvláště v oblasti pánve a pasu, časté zakopávání a pády,

neschopnost skákat, problémy s koordinací.
II.

Zřetelná lordóza, batolivá chůze, běh a chůze do schodů ještě možné.

III.

Chůze do schodů s oporou o zábradlí ještě možná, zvláštní druh vstávání

šplhovitým způsobem.
IV.

Schopnost chůze a běhu značně omezená, pomalá chůze do schodů s dopomocí.

V.

Chůze ještě možná, nastává však rychlá únava. Chůze do schodů již možná není.

VI.

Chůze s lehkou dopomocí je ještě možná, vstávání ze země jen s dopomocí,

rovněž tak vstávání ze židle.
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VII.

Chůze je možná jen na kratší vzdálenosti s dopomocí.

VIII. Chůze už není možná, závislost na vozíku, vozíkem může postižený sám
pohybovat, možnost sebeobsluhy, postižený může ještě vzpřímeně sedět.
IX.

Neschopnost k sebeobsluze, postižený může ještě sedět, ale není schopen

se posadit z polohy na zádech.
X.

Postižený může sedět zpříma, ale už si nemůže udělat ani maličkost, hlas je tišší.

XI.

Sezení už není možné, postižený leží v posteli, je úplně závislý na pomoci

druhých, má problémy s dýcháním a řečí.“
Vzhledem k zaměření této práce a proto, že progresivní svalové dystrofie tvoří
více než padesát procent všech myopatií (Fišer a kol, 2014), si tuto skupinu svalových
onemocnění rozebereme trochu podrobněji.
Svalové dystrofie Nečas a kol. (2006, s. 727) označují termínem myodystrofie
a definuje je jako onemocnění, při kterých „ ... dochází k degeneraci, zániku
a nedokonalé regeneraci svalových vláken, takže onemocnění má většinou progresivní
průběh.“ Dochází k výrazným změnám struktury svalové tkáně. Svalová vlákna jsou
nahrazována pojivovou (vazivovou) a tukovou tkání, které jsou neplnohodnotné.
Z tohoto důvodu může dojít i ke zvětšení svalu (pseudohypertrofii), ale svalová síla
při kontrakci je malá. Ke snížení síly svalové kontrakce dochází i při svalových
atrofiích. Na rozdíl od myopatií však při nich nedochází k abnormalitám ve struktuře
svalových buněk, pouze se zmenšuje průměr svalových vláken, popřípadě dochází
k jejich úbytku. Svalové atrofie (amyotropie, myoatrofie) tak nemusí mít progresivní
a ireverzibilní charakter.
Svalová dystrofie se projeví na počátku například zvětšením obvodu svalů lýtek,
potížemi při chůzi do schodů a při běhu, častými pády, kloubními kontrakturami,
lordózou a skoliózou, ale svalové atrofie nebývají ještě výrazné. Později je znemožněna
chůze, slábnou i svaly zajišťující plicní ventilaci a přidává se kardyomyopatie.(Nečas
a kol., 2006)
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Bednařík a kol. (2001) skupinu svalových dystrofií rozdělují do devíti hlavních
podskupin, které se pak ještě dále rozvětvují až k jednotlivým diagnózám. Jako
podskupiny svalových dystrofií uvádí:
• Dystrofinopatie,
• Pletencové myopatie,
• Facioskapulohumerální myopatie,
• Distální myopatie,
• Emeryho – Dreifussova svalová dystrofie,
• Bethlemova myopatie,
• Okulofaryngeální myopatie,
• Barthův syndrom,
• Epidermolysis bullosa simplex.
Distribuce svalového napětí podle Bednaříka (2004) je součástí příloh této práce
(Příloha č. 2) Pro účely této práce bude dostačující stručně popsat některé formy
dystrofinopatií a distálních myopatií.
Dystrofinopatie je souhrnný název pro skupinu klinických syndromů, u kterých
byla prokázána deficience bílkoviny dystrofinu ve svalovém metabolismu.
Do této skupiny patří nejčastější a nejzávažnější forma svalových dystrofií
v dětském věku - Duchennova choroba (Duchennova myopatie, Duchennova
muskulární dystrofie – DMD). Představuje 85 % všech dystrofinopatií. (Bednařík
a kol., 2001) Jüttnerová (in Bayer, 2011) uvádí, že DMD je „Progresivní myopatie
končící svalovou degenerací postihující převážně chlapce.“ Vzniká mutací genu
(delecí) lokalizovaného na krátkém raménku X chromozomu, je to gonozomálně
recesivní dědičná porucha genu pro dystrofin. Ženy jsou přenašečky. DMD je
vysloveně maligní choroba. První příznaky tohoto onemocnění se obvykle manifestují
mezi 3. - 5. rokem věku, kdy se objevují časté pády, děti jsou neohrabané při běhání
a skákání, brzy se vyvíjí typický myopatický syndrom (popsán výše). Postižení mívají
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také zkrácené Achillovy šlachy (chodí po špičkách) a pseudohypertrofii lýtek. Hybnost
se rychle zhoršuje, děti mezi 7. - 12. rokem ztrácejí schopnost chůze, jsou odkázány
na invalidní vozík a trvalou péči. Postupně jsou zasaženy i svaly dýchací a sval srdeční.
K úmrtí dochází většinou v důsledku respiračního selhání mezi 20. - 25. rokem věku.
(Ambler, 2011; Bednařík a kol., 2001; Fischer a kol., 2014; Urbánek, 2000)
Další formou je Beckerova svalová (muskulární) dystrofie – BMD, u které jsou
z hlediska patologie přítomny podobné změny jako u DMD, ale je produkován částečně
funkční dystrofin. Tato choroba má i velmi podobný průběh a příznaky jako DMD.
Nástup je však pozdější a progrese není zdaleka tak rychlá. Ze všech dystrofinopatií
se u BMD objevuje největší variabilita klinických projevů. Manifestuje se v průměru
ve dvanácti letech (3.- 20. rok). Schopnost chůze se ztrácí mezi 12. - 40. rokem věku,
ale jsou pacienti, kteří mají jen málo výrazné svalové postižení. Protože manifestace
choroby i její progrese jsou velmi variabilní, jedinci mohou, ale nemusí mít snížený
věk přežití. Příčinou úmrtí je většinou srdeční selhání. (Bednařík a kol., 2001) Ambler
(2011) popisuje BMD jako benigní formu Duchennovy svalové dystrofie.
Kromě

výše

zmíněných

dvou

forem

Bednařík

o

kol.

(2001)

řadí

k distrofinopatiím ještě syndrom krampů, myalgie, myoglobinurie; X recesivní
dilatační kardyomyopatii nebo manifestní přenašečky.
Distální myopatie (DM) jsou heterogenní skupinou hereditálních svalových
onemocnění. Postihují nejprve svaly, které se nacházejí daleko od středu těla (distální
svaly), obvykle horní nebo dolní končetiny, nejčastěji ruce a chodidla, svalstvo obličeje
bývá nezasaženo. Jsou to vzácné choroby s typickým geografickým výskytem, které
se liší věkem, v němž dojde k manifestaci prvních příznaků. Ty se nejčastěji projevují
až v dospělosti. Tento druh myopatií zmiňujeme hlavně z toho důvodu, že se jednoho
typu týká případová studie zpracovaná v páté kapitole. Uvedeme zde pouze některé
vybrané typy.
Bednařík a kol. (2001) distální myopatie dělí na tři podskupiny: pozdní adultní
forma – např. DM Welanderové (nejčastější forma DM, vyskytuje se ve Skandinávii,
rozvíjí se v průměru kolem padesáti let věku); časně adultní forma - Miyoshiho
myopatie (autosomálně recesivní choroba – schéma autosomálně recesivní dědičnosti je
přílohou č. 3 této práce - se záčátkem mezi 30. – 60. rokem věku původně popsaná
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v Japonsku; nejvíce jsou postižené lýtkové svaly; svalová slabost a atrofie se postupně
zhoršuje a rozšiřuje; postižení může zasáhnout i horní končetiny; někteří postižení jsou
nakonec zcela odkázáni na invalidní vozík), Nonakova myopatie (popsána v Japonsku;
začíná mezi 20. – 30. rokem věku rozvojem slabosti v dolních končetinách; postižené
bývají i drobné svaly rukou; popsáno bylo i postižení srdce); další distální myopatie –
dystrofie s lemovanými vakuolami; DM s postižením hlasivek a faryngeálního svalstva.
(Bednařík a kol., 2001)
Svalové dystrofie patří mezi onemocnění nevyléčitelná, kauzální terapie dosud
není známa. Důležitá je však léčba symptomatická, která může průběh nemoci i její
progresi výrazně ovlivnit. Oslabené svalové skupiny musí být posilovány aktivním
cvičením. Cílená rehabilitace posiluje a udržuje funkční schopnosti jednotlivých
svalových skupin a může zpomalit tvorbu kontraktur a bránit vzniku deformit, v tom
pomáhají i včasné ortopedické operace. Pacienti využívají i vhodné ortopedické
pomůcky – korzety, boty, elektrické vozíky. U pacientů s DMD je z důvodu poklesu
vitální kapacity plic možno zahájit podpůrnou plicní ventilaci, která může zpomalit
progresi a prodloužit délku života. (Havlová, Kraus, 2007) U pacientů (zvlášť s těžkým
postižením a letální prognózou) je nesmírně důležitá psychorehabilitace. Pacienta je
nutno zaměstnat jakoukoli adekvátně zvolenou činností. (Renotiérová in Renotiérová,
Ludíková a kol., 2003, 2004)

3.4 Dopad tělesného postižení na osobnost člověka
Jak již jsme uvedli v jedné z předchozích kapitol, má tělesné postižení vliv
na celou osobnost jedince. Nyní se této problematice budeme věnovat podrobněji.
O tom, že pohyb má pro život člověka zásadní význam, nemůže být sporu.
Novosad (in Krhutová a kol., 2005) spatřuje důležitost pohybu ve dvou rovinách. Tou
první jsou pohyby nezbytné (jejich smyslem je zajištění existence), druhou rovinu tvoří
pohyby ostatní (ovlivňují kvalitu života).
„Pohyb zabezpečuje nebo zprostředkovává člověku:
• uspokojování základních fyziologických potřeb,
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• existenční zajištění, včetně pracovního uplatnění,
• výkon a uplatňování občanských práv a svobod,
• přísun podnětů, informací a poznatků,
• formativní působení sociokulturních činitelů,
• příležitosti k sebeprezentaci a navazování sociálních kontaktů, resp. možnosti
sebeaktualizace či sebepotvrzení, překračování vlastní osamělosti a vytváření nových
sociálních vztahů,
• podporu zdraví a upevnění kondice,
• sebeobsluhu a samostatnost,
• zábavu a prožitek (např. sport, koníčky).“ (Novosad in Krhutová a kol., 2005, s.205)
Pohyb přímo působí na socializaci jedince. Ovlivňuje jeho samostatnost, vývoj
osobnosti, schopnost komunikovat či fyzické i psychické zdraví. Snížená pohybová
schopnost se projeví v somatickém, psychickém i sociálním aspektu. (Opatřilová,
Zámečníková, 2008)
Osobnost člověka se vyvíjí vzhledem k individuální situaci a vzhledem
k vývojovým možnostem a omezením. Z toho vyplývá závislost výsledné struktury
osobnosti na postižení. Hadj – Moussová (in Vágnerová, Hadj – Moussová, Štech,
2004) upozorňuje na to, že různé faktory mají rozdílný vliv na jednotlivé složky
osobnosti. Například temperament, který je biologicky podmíněn více, se mění méně,
a charakter, závislý na sociálních vlivech, je více ovlivnitelný.
Čas, kdy postižení vzniklo, je dalším důležitým faktorem, který má vliv
na osobnost jedince. Vrozené postižení má závažnější vliv na vývoj jedince, protože
mění všechny podmínky vývoje, sociální vztahy a od počátku významně omezuje
vývojové možnosti dítěte. Na druhé straně takové postižení není pro dotyčného tak
traumatizující. Dítě, které s postižením žije od narození, se na něj lépe adaptuje.
Získané postižení sice méně zasahuje vývoj, který až do doby vzniku postižení mohl
probíhat normálně, ale klade daleko větší nároky na adaptaci. Také způsobuje velký
zásah do osobnosti, protože způsobuje duševní trauma a subjektivně je hluboce
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prožíváno. Zasáhne do kvality života, omezí aktivity a příležitosti. Negativně
se promítne do všech stránek života jedince (osobní, sociální, rodinné, profesní...)
a vynutí si změnu postoje k životu. Získané postižení ale zpravidla nenaruší již
vytvořené vztahy s intaktní společností a člověku zůstane většina již vytvořených
kompetencí. (Hadj – Moussová in Vágnerová, Hadj – Moussová, Štech, 2004; Novosad
in Krhutová a kol., 2005)
Vágnerová (2004) vidí z psychologického hlediska dva základní aspekty
tělesného postižení (nedostatečnost pohybových kompetencí a deformovaný zevnějšek)
a popisuje jejich vliv na osobnost člověka.
Míra vlivu omezení pohyblivosti je dána jeho závažností. Pro kvalitu života je
rozhodující úroveň soběstačnosti. Ta je určena schopností samostatné lokomoce
a schopností

samostatné

sebeobsluhy.

Vynucená

nižší

samostatnost,

omezené

zkušenosti a jiná sociální akceptace ovlivňují rozvoj určitých osobnostních rysů
(infantilnost, pasivita, závislost na druhých, uzavřenost). Některé zvláštnosti osob
s omezením hybnosti však nejsou primárním důsledkem onemocnění, ale vznikají jako
reakce na výchovný styl v rodině či na postoje rodičů i jiných osob.
Viditelná deformace má vždy sociální dopad. Nápadné změny a vzhledové
odlišnosti snižují v očích široké veřejnosti pozici postiženého, přispívají k jeho
negativnímu hodnocení a ztěžují akceptaci okolím. Nepříznivé reakce ovlivňují také
sebehodnocení jedinců s těmito deformacemi. (Vágnerová, 2004)
Psychologické problémy osob s tělesným postižením jsou variabilní, závisí
na druhu a stupni postižení, ale i na typických osobnostních vlastnostech.
Dle Růžičkové (2005) je z hlediska psychiky člověka s postižením zásadní
akceptace tohoto postižení. Ta je celoživotním procesem. Čálek (1984, in Růžičková,
2005) rozlišuje akceptaci a nonakceptaci. Akceptace znamená přijetí reálných životních
možností, nonakceptace nepřijetí, které v extrémech představuje zveličování či
bagatelizování důsledků postižení. Dosažení akceptace, na kterém je do značné míry
závislý další rozvoj osobnosti, má zásadní význam pro člověka s postižením i jeho
okolí.

41

„Zdravotní postižení je naštěstí pouze jedním z mnoha determinací podílejících
se na vývoji osobnosti člověka. Je důležité pomoci, aby se nestalo „tou dominantní“.“
(Růžičková, 2005, s. 15)
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4 Ucelená rehabilitace
V

odborné

literatuře

panuje

nejednotnost

v

používané

terminologii.

V publikacích různých autorů lze nalézt pojmy komprehenzivní, ucelená, komplexní
nebo koordinovaná rehabilitace. V posledních letech je za správný pokládán naposledy
zmíněný termín. Pro účely této práce budeme všechny výše jmenované pojmy
považovat za synonyma a v citacích jednotlivých autorů ponecháme původní
terminologické označení.

4.1 Vymezení pojmu rehabilitace, její cíle a zásady
Termínem rehabilitace se dle Světové zdravotnické organizace (WHO) rozumí
„kombinované a koordinované využití lékařských, sociálních, výchovných a pracovních
prostředků pro výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních
schopností.“ Tuto definici z roku 1969 WHO v roce 1981 aktualizovala: „rehabilitace
obsahuje všechny prostředky směřující ke zmenšení tlaku, který působí disabilita
a následný handicap. Usiluje především o společenské začlenění postiženého.“ (Kolář,
Máček et al., 2015, s. 13)
Jesenský (1995, s. 24) definuje rehabilitaci jako „procesy znovuuschopňování
při nerozvinutí, ztrátě nebo poškození určitých schopností člověka.“
Podle Emmerové (2012, s. 7) rehabilitace představuje

„ ... ucelený, vzájemně

provázený, koordinovaný a cílený proces, jehož hlavním úkolem je minimalizace
negativních důsledků nepříznivého zdravotního stavu jedince..., které výrazně ovlivňují
jeho sociální začlenění.“
Pro úplnost ještě uvedeme, co pod heslem rehabilitace nalezneme ve Slovníku
speciální pedagogiky: „souvislá a komplexní činnost uskutečňovaná prostřednictvím
rehabilitačních prostředků, jejímž úkolem je zmírnit přímě i nepřímě důsledky
dlouhodobého

nepříznivého

zdravotního

stavu

člověka.

R.

vnímáme

jako

multidisciplinární dynamický proces, který není závislý jen na medicínských oborech,
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ale výrazně zasahuje i do oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie,
sociální práce, právních oborů.“ (Vítková in Valenta a kol., 2015, s. 169)
Ucelená rehabilitace je interdisciplinární obor, který vychází z holistického
(celostního) přístupu k člověku a zohledňuje všechny jeho dimenze: biologickou,
psychologickou i sociální. (Jankovský, 2001)
Cílem rehabilitace je v optimálním případě návrat k původnímu stavu zdraví.
To ale v některých případech není možné a je třeba stanovit další rehabilitační cíle.
(Vítek, Vítková, 2010) Takovým cílem pak je dosažení co nejvyšší možné úrovně
funkčních schopností a začlenění osoby s postižením do společnosti. Pokud ztracené
funkce obnovit nelze, má rehabilitace za cíl je nahradit (kompenzovat) funkcemi
zachovalými. Smyslem je vyřešit rovnováhu mezi osobností člověka s postižením, jeho
schopnostmi a možnostmi společnosti. (Javůrek, 1999) Růžičková (2005) vidí primární
cíl rehabilitace v dosažení optimální kvality života osob s postižením. S tím souhlasí
i Emmerová (2012) a předpokládá, že jedinci s disabilitou budou aktivně
spolupracovat, aby byli co nejdéle autonomní. Dodává, že jde o to, aby život těchto
jedinců neztrácel kvalitu sociální. Bruthansová a Jeřábková (2012) spatřují hlavní cíl
rehabilitace v tom co nejvíc minimalizovat důsledky postižení. Výsledkem by měl být
návrat jedince do jeho přirozeného sociálního prostředí a u lidí v ekonomicky aktivním
věku i do pracovního procesu.
Votava a kol. (2005) zdůrazňují specifičnost cílů rehabilitace u dětí s vrozeným
postižením, u kterých se nemůže jednat o znovunavrácení původních funkcí a říkají, že
„cílem rehabilitace v dětství je podporovat přirozený vývoj a přiblížit ho i
u postiženého dítěte vývoji jeho zdravých vrstevníků, případně dosáhnout zcela
fyziologického vývoje.“ (Votava a kol., 2005, s. 9 – 10) Termín habilitace, který by
tento proces u dětí lépe vystihoval, se neujal.
Zásady rehabilitační péče byly formulovány ve speciální pedagogice. Jsou
však platné pro všechny oblasti rehabilitace. Kábele a kol. (1993) uvádí tyto hlavní
zásady:
• zásada komplexnosti – péče má být zajišťována ve všech oblastech a složkách
rehabilitační péče,
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• zásada jednotnosti – rehabilitační péče musí být jednotně řízena a koordinována,
• zásada dispenzarizace – každému člověku s postižením by měla být poskytována
celoživotní rehabilitační a poradenská péče, měl by být evidován a sledován
jeho zdravotní stav,
• zásada socializace – veškerá rehabilitační péče musí směřovat k socializaci,
• zásada optimálního prostředí – každý jedinec s postižením (zvláště děti) by měl
být v průběhu rehabilitační péče zařazován (alespoň na zkušební období)
do vyšší kategorie výchovně vzdělávacích zařízení, kde získá více podnětů
pro svůj další vývoj,
• zásada prevence – je nutné vhodnými metodami předcházet vzniku nemoci
a postižení.
Závěrem dodejme, že v České republice dosud nebyla přijata právní úprava,
která by koordinovanou rehabilitaci řešila.

4.2 Složky ucelené rehabilitace
Jesenský (1995) uvádí čtyři základní oblasti komprehensivní rehabilitace:
rehabilitaci léčebnou, pracovní, sociální a pedagogickou. Jde o členění podle
charakteru využívaných prostředků a rehabilitačních opatření. Kábele (1993) přidává
čtyři

složky

odborné:

rehabilitaci

psychologickou,

technickou,

právnickou

a ekonomickou, které působí ve všech hlavních oblastech rehabilitační péče. Schéma
ucelené rehabilitace, jak jej ve své publikaci uvádí Kábele, je součástí přílohy této
práce. (Příloha č. 4)
Kolář, Máček a kol. (2015) poukazují na to, že výše zmíněné dělení vzniklo
pouze z didaktických důvodů, protože v praxi nelze rehabilitaci členit na jednotlivé
oblasti. Vždy musí jít o vzájemně provázané, kombinované a jednotně řízené využívání
všech forem podle potřeby. Nutno zdůraznit, že ne vždy je třeba využít všech složek,
v některých situacích člověk využije pouze rehabilitaci léčebnou. To však není případ
osob s trvalým tělesným postižením, na které je zaměřena tato práce.
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Nyní si jednotlivé oblasti rehabilitace rozebereme podrobněji.

4.2.1 Léčebná rehabilitace
Léčebná (medicínská) rehabilitace tvoří významnou složku ucelené rehabilitace
a zahrnuje soubor diagnostických, terapeutických i organizačních opatření, která
směřují k získání optimální funkční zdatnosti člověka s postižením. Je zajišťována
zdravotnickými prostředky a zaměřuje se nejen na odstranění postižení a funkčních
poruch, ale i na minimalizaci důsledků zdravotního postižení (včetně sociální dimenze).
Mezi vlastním léčením a léčebnou rehabilitací neexistuje ostrá hranice, prolínají se.
Medicína sice v léčebné rehabilitaci hraje primární roli, ale nacházíme zde i celou řadu
aktivit interdisciplinárního charakteru. Setkáváme se s prvky psychoterapie, arteterapie,
muzikoterapie i dalších terapií. (Jankovský, 2001; Jesenský, 1995; Vítek, Vítková,
2010)
Votava a kol. (2005) léčebnou rehabilitaci rozdělují na vertikální a horizontální.
Cílem vertikální léčebné rehabilitace je obnovení původního zdravotního stavu
u pacientů s ohraničenou poruchou, kteří mají perspektivu úplného uzdravení.
Horizontální rehabilitace je zaměřena na osoby s trvalým postižením, kdy cílem
nemůže být úplné uzdravení, ale usiluje se o co největší eliminaci následků postižení,
zlepšení kvality života člověka s postižením a jeho integrace do plného života. (Votava
a kol., 1997; 2005)
Léčebnou rehabilitací se zabývá medicínský obor, který se nazývá rehabilitační
lékařství. Javůrek (1999) k úkolům tohoto oboru řadí:
• prevenci a terapii sekundárních změn – primární význam při plnění tohoto
úkolu má včasnost rehabilitační péče, ta by měla být zahajována již v době akutní
lůžkové péče;
• výcvik kompenzačních mechanismů (v rámci poškozeného orgánu) – úkolem
je, aby funkční ztráta byla co nejmenší; ke kompenzaci se využívá zdravých tkání;
• výcvik substitučních mechanismů (nepostižených orgánů v rámci celého
organismu) – cílem je, aby se funkční ztráta projevila co nejméně;
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• dosažení a udržení optimální tělesné zdatnosti a výkonnosti.
Javůrek (1999) také zdůrazňuje, že hlavním limitem a hranicí léčebné rehabilitace je
úroveň mentálních schopností rehabilitovaného jedince.
Léčebná rehabilitace je zajišťována již v rámci lůžkové péče v nemocnici
(hospitalizační péče), později pak ambulantně (následná, dlouhodobá péče) nebo
v odborných léčebných ústavech a lázeňských zařízeních. (Kolář, Máček, 2015)
Podrobněji se o zajišťování léčebné rehabilitační péče zmiňují Votava a kol.
(2005). Mezi instituce provádějící léčebnou rehabilitaci zařazují:
• rehabilitační kliniky – pracoviště při fakultních nemocnicích, mají svůj
program pro ambulantní pacienty, vlastní lůžkové oddělení, zajišťují i rehabilitaci
na dalších pracovištích nemocnice;
• rehabilitační ústavy – velká zdravotnická zařízení, probíhá v nich dlouhodobá
rehabilitace, známý je Rehabilitační ústav Kladruby;
• lázeňské léčebny – rehabilitace v lázeňských léčebnách je založena
na využívání přírodních zdrojů v kombinaci s moderními rehabilitačními metodami,
lázeňský pobyt má i rekreační účinek, a tím přispívá ke zlepšení kvality života osob
s postižením;
• rehabilitační centra – zvláštní zdravotnické zařízení, kromě léčebné
rehabilitace provádí i další činnosti ze spektra ucelené rehabilitace, využívá prostředky
diagnostické, léčebné, sociální, vzdělávací i pracovní, zprostředkovávají svým klientům
využití rehabilitačních prostředků mimo zdravotnictví;
• lůžková oddělení nemocnic – poskytují subakutní rehabilitaci (doléčování
stavů po úrazech, operacích či akutních onemocněních;
• denní rehabilitační stacionář – může být zřízen při ambulantním i lůžkovém
oddělení léčebné rehabilitace, provádí celodenní rehabilitaci;
• ambulantní rehabilitační oddělení – nejčastější typ, dříve součástí poliklinik,
dnes často soukromá zařízení;
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• nezdravotnická zařízení – ucelená rehabilitace, včetně léčebné, je zajišťována
i nestátními zařízeními, příkladem je Jedličkův ústav a školy či centrum Arpida;
• soukromé praxe – samostatně pracující fyzioterapeuti.
Jak již bylo zmíněno výše, léčebná rehabilitace k dosažení svých cílů používá
různých prostředků, mezi které patří především:
• léčebná tělesná výchova,
• ergoterapie,
• psychoterapie a psychorehabilitace,
• fyziatrie (fyzikální terapie),
• arteterapie (a další specifické terapie),
• dietoterapie (úprava stravovacího a životního stylu, včetně podávání léků). (Jesenský,
1995; Růžičková, 2005)
Dalšími terapeutickými prostředky jsou animoterapie, logoterapie či aplikace
technických pomůcek. (Jankovský, 2001; Vítek, Vítková, 2010; Votava a kol, 2005)
Léčebná tělesná výchova (LTV)
Léčebná tělesná výchova představuje cílený pohyb a je hlavní metodou
fyzioterapie. Cílem cvičení prováděném pod vedením fyzioterapeuta/ky je léčebný
účinek. Jedná se o zlepšení svalové síly, rozsahu pohybů a jejich koordinace, vyladění
svalového tonu či nácvik chůze. LTV je realizována skupinově nebo individuálně,
po instruktáži ji klient může provádět i samostatně v domácím prostředí. LTV používá
dvě skupiny terapeutických prostředků:
• prostředky nespecifické – zahrnují zejména kondiční cvičení, která mají
člověka celkově aktivovat a zlepšit či udržet jeho fyzickou kondici;
• prostředky specifické – uzavřené systémy, souhrnně se označují jako
facilitační metody, reflexním účinkem se provádí facilitace (usnadnění pohybu)
v ochrnutých svalech a současně inhibice (útlum) svalů ve zvýšeném napětí.
(Jankovský, 2001; Votava a kol. 2005)
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Některé facilitační metody využívané v léčebné rehabilitaci osob s tělesným postižením
podrobněji rozebereme v samostatné podkapitole.
Fyzikální terapie
Fyzikálními terapiemi se rozumí využívání fyzikálních energií k léčebným
účelům. Podle druhu použité energie se dělí na elektro-, akusto-, magneto-, foto-,
termo-,

hydro-,

mechanoterapii

a

další.

Fyzikální

terapie

je

kombinována

s balneologickým působením (léčba přírodními léčivými prostředky) a jejím častým
doplňkem jsou i masáže.
Cílem fyzikální terapie je především odstraňovat či alespoň zmírňovat bolesti
zejména v oblasti pohybového ústrojí. Dále působí na zlepšování trofiky svalů,
urychlení hojení nebo aktivace kosterních svalů. Nevýhodou fyzikálních terapií je
(oproti LTV) pasivita pacienta. (Jankovský, 2001; Jesenský, 1995; Votava a kol., 2005)
Ergoterapie
Ergoterapie je důležitou součástí ucelené rehabilitace a významně přispívá
ke zmírnění vzniku handicapu u osob s disabilitou. Využívá specifické diagnostické
i léčebné metody a postupy a pracuje s jedinci v kterémkoli věku a různým typem
postižení. (Votava a kol., 2005)
Jelínková (in Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009, s. 13) uvádí definici
ergoterapie, kterou formulovala Rada ergoterapeutů evropských zemí (2000): „Cílem
ergoterapie je podpořit zdraví a celkový pocit pohody jedince prostřednictvím
smysluplného zaměstnávání. … Ergoterapie je léčba osob s tělesným a duševním
onemocněním nebo disabilitou, při které se používají specificky zvolené činnosti
s cílem umožnit osobám dosáhnout maximální funkční úrovně a nezávislosti ve všech
aspektech života.“
Podle typu používaných činností rozeznáváme v ergoterapii čtyři velké oblasti:
1) Ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačností (běžné denní činnosti)
Termín běžné denní aktivity/aktivity každodenního života (ADL – Activities of Daily
Living) se používá pro činnosti prováděné za účelem zajištění každodenní péče o sebe
sama. Patří sem osobní hygiena, oblékání, příjem jídla, péče o vzhled, použití toalety,
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koupání (personální ADL) či vedení a údržba domácnosti, vaření, nákup, manipulace
s penězi nebo telefonování (instrumentální ADL). Pokud se v rámci ergoterapeutických
postupů nepodaří dosáhnout navrácení (obnovu) původních schopností, přistupuje se
k nácviku adaptačních (kompenzačních) mechanismů. Ty mohou mít různé formy:
adaptace samotné aktivity, adaptace nástrojů a předmětů nebo adaptace prostředí.
2) Ergoterapie cílená na postiženou oblast
Tato forma se zaměřuje na cílený nácvik jednotlivých funkcí, ve kterých se objevují
potíže. Pohyb má být přesný a cílený. Cílená terapie je zaměřena na trénink
senzomotoriky, kognitivních a komunikativních schopností.
3) Kondiční ergoterapie
Kondiční ergoterapie využívá rukodělné činnosti, společenské hry a sportovní aktivity
k odpoutání klientovy pozornosti od nepříznivého vlivu onemocnění nebo trvalého
postižení. Snižuje i negativní vliv hospitalizace a přispívá k udržení duševní pohody.
4) Ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění
Pomocí modelových situací se posuzují klientovy předpoklady pro pracovní uplatnění
a dalším tréninkem se dále nacvičují pracovní dovednosti nebo schopnosti důležité pro
zvládnutí vybrané profese. Tato oblast ergoterapie je důležitá u dospívajících a osob
v produktivním věku.
(Pfeiffer a kol. in Müller a kol., 2014; Votava a kol., 2005)
Psychoterapie a psychorehabilitace
Psychorehabilitaci chápeme jako prostředek léčebné rehabilitace, psychoterapii
spíše jako svébytnou aplikovanou psychologickou disciplínu, která léčí psychické
problémy. (Jankovský, 2001) Jedná se o velmi důležitou oblast léčebné rehabilitace,
která

pomáhá

zabezpečit

psychickou

pohodu

pacientů.

Janků

(2013)

mezi

psychologické prostředky řadí především slovo a rozhovor, ale i mimiku, mlčení,
emotivitu a emoční vztahy či učení. Psycholog se v rámci léčebné rehabilitace zabývá:
psychodiagnostikou, kognitivní rehabilitací, psychologickým poradenstvím, samotnou
psychoterapií a posuzováním psychické způsobilosti. (Votava a kol., 2005) Významnou
úlohu hraje psychoterapie i při léčení bolesti. Pokud se stane, že psychické poruchy
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tvoří bariéry rehabilitační péči, je psychoterapie prvořadá. Využívají se zvláště
relaxační techniky na snížení duševního napětí. (Javůrek, 1999)
Pro osoby, které jsou označovány jako nevhodné pro psychoterapii (osoby
s vážným psychotickým onemocněním, těžkým mentálním postižením, autismem či
demencí), se používá takzvaná preterapie. Je to metoda, která pomáhá navázat kontakt
s lidmi, u kterých je tato schopnost narušena. Založena je na principu zrcadlení, který
pomáhá lidem navázat kontakt s realitou, sebou samými i ostatními a využívá techniky,
které podporují psychologický kontakt – kontaktní reflexe. (Vetešková, 2016)
Arteterapie a další specifické terapie
Arteterapií rozumíme léčení pomocí výtvarných prostředků. Je možno využít
kresbu, malbu, práci s keramickou hlínou, dřevem, kamenem, plastem i jinými
materiály. Kromě procvičování motoriky má tato terapie i výrazný psychologický efekt
(sebereflexe, emoční ladění, projekce, diagnostika). (Jankovský, 2001) Arteterapii
rozdělujeme do dvou směrů – receptivní arteterapii (vnímání uměleckého díla)
a produktivní arteterapii (využívání konkrétní tvůrčí činnosti). (Janků, 2013)
Muzikoterapie je léčbou pomocí hudby. Využívá se hudby a rytmu, ale i písní.
Také tato metoda má zcela zřejmý psychologický účinek. (Jankovský, 2001) Janků
(2013) podle účasti jedince dělí muzikoterapii na aktivní (člověk sám hraje, zpívá nebo
vyťukává rytmus) a pasivní (osoba hudbu poslouchá).
Dalšími terapiemi jsou například dramaterapie, teatroterapie, biblioterapie,
poetoterapie nebo taneční terapie a terapeutický tanec. Všechny terapie mají svébytné
postupy a prostupují napříč systémem ucelené rehabilitace. (Müller a kol., 2014)
Můžeme jimi poruchu odstraňovat, zmírňovat, zaměřit na její negativní důsledky, nebo
rehabilitovat již léčený stav. Terapie působí i preventivně a předchází tak dalším
poruchám. (Janků, 2013)
Animoterapie (zooterapie)
Animoterapií se rozumí pozitivní (až léčebné) působení zvířete na člověka. Toto
působení se projeví zlepšením fyzického a psychického stavu. Zmírňuje se stres,
zvyšuje motivace, ovlivněna je i sociální dimenze člověka. Animoterapie zahrnuje péči
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o zvířata, kontakt s nimi (dotýkání, hlazení) nebo komunikaci přes zvíře a může
probíhat individuální nebo skupinovou formou. K terapii se obecně může využít
kterékoli společenské zvíře.
Hipoterapie k léčebným účelům využívá koně, canisterapie psy, felinoterapie
kočky, delfinoterapie delfíny, ornitoterapie ptactvo. Využívá se ale například
i drobných hlodavců. Nejčastější formou animoterapie je hipoterapie a canisterapie.
(Klech in Müller a kol., 2014)
Další postupy související s léčebnou rehabilitací
V rámci rehabilitačních postupů může být volena i léčba pomocí chirurgických
zákroků na šlachách (prodlužování, transplantace) nebo periferních motorických
nervech (zmírnění spasticity). Význam (jak pro lokomoci, tak i pro manipulaci) mají
bezesporu i technické, respektive kompenzační pomůcky, kterým budeme věnovat
samostatnou kapitolu. Důležitou roli hraje i farmakoterapie, která může být doplňková
či symptomatická. S léčebnou rehabilitací souvisí i úprava životosprávy. (Jankovský,
2001)

4.2.1.1 Facilitační metody používané u osob s tělesným postižením
Jak jsme zmínili v předcházející kapitole, facilitační techniky patří mezi
specifické terapeutické prostředky, které se používají v rámci léčebné tělesné výchovy.
Usnadňují provádění pohybů a zabraňují fixaci nesprávných pohybových projevů, které
by mohly omezit další vývoj. Úkolem facilitace je tyto patologické pohyby nahradit
pohyby novými. Zároveň se tyto techniky zaměřují na celou osobnost jedince
a uplatňují nejen medicínský (zdravotnický) přístup, ale i přístup pedagogický
a psychologický. Mezi nejčastěji používané techniky patří Vojtova metoda reflexní
terapie, Kabatova metoda, Petöho metoda, metody manželů Bobathových, orofaciální
regulační terapie Castilla Moralese (ORT), synergetická reflexní terapie (SRT) nebo
bazální stimulace. (Opatřilová, 2005) Uvedené příklady ale zdaleka nepředstavují výčet
všech používaných terapeutických přístupů. Výběr technik a metod musí vždy vycházet
z tělesných a psychických potřeb každého jedince, proto by terapeut měl ovládat více
postupů, aby mohl zvolit ten nejvhodnější.
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Vojtova metoda
Vojtova metoda je založena na principu reflexní lokomoce, která je stimulována
pomocí přesně definovaných spouštěcích zón na těle (přesně vymezená místa
na končetinách a trupu). Je metodou první volby u dětí ohrožených poruchou vývoje
hybnosti. Využívá se již v kojeneckém věku, ale princip je vhodný i pro dospívající
nebo dospělé. Princip reflexní lokomoce (pohyb těla řízený vrozenými reflexy)
předpokládá, že člověk má v mozku geneticky zakódované určité pohybové vzorce, ty
se snažíme obnovit pomocí vybavení reflexů. Reflexy vybavujeme drážděním
příslušných bodů (spouštěcích zón) tlakem nebo tahem, kterým se vyvolá aktivita nejen
kosterních svalů, ale i například svalů polykacích, dýchacích nebo svěračů. Aktivace se
provádí v modelech reflexního otáčení (z polohy na zádech, boku) a reflexního plazení
(výchozí poloha na břiše). Výsledek metody závisí na věku, v kterém se s ní začne.
U kojenců ještě nejsou zafixovány patologické pohybové vzorce a CNS má vysokou
plasticitu, proto je dosahováno nejlepších výsledků. U starších dětí nebo dospělých
metoda nevede k úplné normalizaci stavu, ale dokáže výrazně zmírnit potíže, což vede
ke zvýšení kvality života daného jedince. (Fialová, Schubertová in Franiok, Kovářová,
2011)
Kabatova metoda
Kabatova metoda (proprioceptivní neuromuskulární facilitace – PNF) vyžaduje
spolupráci klienta, proto je vhodná až od staršího věku. Používá se k ovlivnění poruch
pohybu. Základním mechanismem PNF je využití spolupráce velkých svalových
skupin. Zaměřuje se na celkový pohyb trupu, pletenců a končetin. Pohyby jsou vedené
v diagonálách se současnou rotací a umožňují prodloužení svalů. Současně je
prováděna stimulace s odporem proti pohybu, tlakem na sval a protažením svalu,
provádí se též tlak na kloub nebo tah v kloubu. (Kolář, Máček et al., 2015 ; Pfeiffer
a kol. in Müller a kol., 2014; Opatřilová, 2005; Votava a kol., 2005)
Metoda manželů Bobathových
Bobath koncept se nejčastěji používá k terapii osob s poruchou CNS. Cílem je
ovlivnění

patologického

tonusu

a

pohybových

vzorců

a

umožnění

získání

senzomotorické zkušenosti. Prostředkem k dosažení cílů je handling (použití
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inhibičních, facilitačních a stimulačních technik), který je prováděn během všech
aktivit v rámci celého dne. Je to způsob manipulace a zacházení s klientem, způsob
jeho uchopení a přemisťování do poloh. Využívají se i další facilitační vlivy: brushing
(kartáčování), placing (pohyb vedený terapeutem) či tapping (poklepávání). Zásadou je
maximální motivace klienta a jeho rodiny ke spolupráci. Aby byl klient za pohyb sám
odpovědný, dostává se mu pouze tolik dopomoci, kolik je třeba. Rozvoj pohybové
koordinace je podporován pomůckami (klíny, válce, míče). Metoda klade důraz nejen
na rozvoj hrubé motoriky, ale i motoriky jemné, koordinace ruka – oko, sebeobsluhy
nebo orálních pohybových vzorců, které jsou předpokladem pro správný vývoj řeči.
Základem Bobath konceptu je týmová spolupráce. (Kolář, Máček et al., 2015 ; Pfeiffer
a kol. in Müller a kol., 2014; Opatřilová, 2005)
Petöho metoda
Petöho konduktivní terapie je zaměřena především na rozvoj praktických
pohybových dovedností a volních vlastností. Založena je na pedagogickém působení,
které vede k aktivnímu učení. Metoda spočívá v každodenním pravidelném cvičení
ve skupině. Základem je aktivace a motivace k překonávání problémů. Cílem je získání
samostatné pohybové zkušenosti. Důraz je kladen na propojení hrubé motoriky a řeči a
na komplexní vývoj osobnosti. Při terapii se využívá speciálního nábytku (židle, stoly,
lavičky) a pomůcek (kroužky, hole), které vedou k aktivnímu uchopování, opírání,
lezení či orientaci v prostoru. Protože motivace je podněcována slovními prostředky
a je třeba, aby klient pracoval vlastní vůlí, je metoda vhodná pouze pro klienty
bez poruchy intelektu. Obtížně využitelná je i u malých dětí. (Renotiérová, 2002;
Opatřilová, 2005)
Orofaciální regulační terapie Castilla Moralese (ORT)
ORT je speciální reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Zaměřuje se
na obličejové svaly, polykání a řečový projev. Svalový tonus se upravuje pomocí
tlakové a vibrační stimulace motorických bodů. Terapie je zaměřena na poruchy
rovnováhy a dysfunkce v orofaciální oblasti. Do popředí zájmu je kladen pohyb
a funkčnost jazyka. Terapie vychází z toho, že mozek má do tří let věku velkou
plasticitu, proto je často užívaná u malých dětí. (Opatřilová, 2005)
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Synergetická reflexní terapie (SRT)
SRT je metodou doplňkovou a podpůrnou. Cílem je léčba a prevence
ortopedických poruch u dětí i dospělých. Terapie umožňuje úpravu patologického
držení končetin a páteře. V rámci této terapie se využívají prvky reflexně
terapeutických metod. Jejich současné použití vyvolá navýšení léčebného účinku
(synergický efekt). Dochází k pozitivnímu ovlivnění všech systémů člověka. STR
zahrnuje například akupresuru, myofasciální techniky, ovlivnění reflexních zón
končetin a hlavy nebo manuální terapie kloubů. (Votava a kol., 2005)

4.2.2 Pedagogická rehabilitace
Pedagogická rehabilitace je vnímána jako návratný proces (reedukace usilující
o obnovu normálního vývoje osob) a vychází z předpokladu, že výchova a vzdělávání
není doménou pouze dětského věku, ale je to permanentní celoživotní proces. Přesto je
pedagogická rehabilitace nejvýznamnější právě v dětství a dospívání. Jejím hlavním
cílem je dosažení maximálního možného vzdělání a optimální kvalifikace a je určena
osobám, kterým jejich postižení neumožňuje odpovídajícího vzdělání dosáhnout
běžnými pedagogickými prostředky. Pro dosažení cílů používá kombinaci různých
prostředků (pedagogických, psychologických, technických, ergonomických i léčebně
rehabilitačních), přičemž dominantní jsou prostředky speciálněpedagogické, ke kterým
patří speciálněpedagogická diagnostika, edukace, reedukace, kompenzace a stimulace.
Uplatňují se především v rané péči, školní edukaci a profesním vzdělávání. Speciální
metody vždy musí respektovat druh a stupeň postižení a přitom stále upřednostňovat
hlavní úkol pedagogické rehabilitace – optimální rozvoj osobnosti jedince a jejich
sociální, kulturní i pracovní integrace. (Jankovský, 2001; Růžičková, 2005; Vítek,
Vítková, 2010)
Vítek a Vítková (2010) do výchovně – vzdělávacího obsahu pedagogické
rehabilitace zařazují tyto komponenty:
• činnosti zlepšující hybnost a koordinaci pohybů;
• utváření a rozvíjení řečových dovedností a komunikačních schopností, včetně
náhradních forem komunikace;
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• rozvoj sebeobsluhy;
• orientace v okolním prostředí (přírodním i sociálním);
• osvojování vědomostí, dovedností a poznatků úměrných schopnostem žáků;
• kultivace osobnosti, chování a prožívání žáků.
Jesenský (1995) rozlišuje působení pedagogické rehabilitace u osob se získaným
postižením a u osob s postižením vrozeným. U osob se získaným postižením se úsilí
zaměřuje na návrat k původnímu rozvoji osobnosti. O pedagogické rehabilitaci
(záměrném působení pedagogických a pedagogicko psychologických prostředků)
se tady hovoří do doby, než se člověku s postižením podaří získat znovu svou identitu.
Jde o postupnou obnovu normálního vývoje osobnosti, o odbourávání odchylek
způsobených postižením. Situace člověka s postižením vrozeným je jiná. Postižení zde
způsobuje určité vývojové odchylky, které většinou představují zaostávání dílčích nebo
celkových schopností za běžnou populací, vývoj je však nepřerušovaný. I u těchto osob
však v životě dochází k narušení rovnováhy organismu a prostředí, které znamenají
přerušení kontinuity relativně normálního vývoje. To je moment nástupu působení
pedagogické rehabilitace.
Pedagogická rehabilitace se uplatňuje především na speciálních poradenských
pracovištích (Střediska rané péče, Pedagogicko – psychologické poradny, Speciálně
pedagogická

centra),

ve

speciálních

školách,

v

neziskových

organizacích

rehabilitačního charakteru nebo v rodině. Význam pedagogické rehabilitace v současné
době roste v návaznosti na obecný trend zvyšování kvalifikace. (Růžičková, 2005)
Votava (2005) zdůrazňuje, že u každého člověka existuje oblast, která může být
rozvíjena, a zároveň přikládá důležitost včasného zahájení pedagogické rehabilitace,
které se pozitivně promítne v životní perspektivě osob s postižením.

4.2.3 Pracovní rehabilitace
„Pracovní rehabilitace je opatřením aktivní politiky zaměstnanosti k vyrovnání
příležitostí osob se zdravotním postižením na trhu práce a součástí komplexu činností
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a opatření vedoucích k jejich plné integraci do společnosti.“ (Kolář, Máček et al.,
2015, s. 15)
Právo na pracovní rehabilitaci vyplývá ze zákona č. 435/2004 Sb.
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších přepisů a vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou
se tento zákon provádí. Z hlediska právní úpravy se jedná o nejuceleněji propracovanou
složku ucelené rehabilitace.
Pracovní

rehabilitací

rozumíme

souvislou

péči

poskytovanou

osobám

s postižením, která směřuje k umožnění vykonávání dosavadního nebo jiného
zaměstnání. Jejím cílem je tedy, aby osoba se zdravotním postižením získala
a zachovala si vhodné zaměstnání. Pracovní uplatnění pro tyto osoby neznamená jen
zdroj obživy, ale i významný prostředek integrace, podpory sebevědomí a pozitivního
vnímání sebe sama.
K prostředkům pracovní rehabilitace patří: poradenství k volbě povolání,
ke změně a udržení zaměstnání, specializované kvalifikační a rekvalifikační kurzy,
přechodné zaměstnání a podporované zaměstnávání. Nejčastější formou pracovní
rehabilitace je příprava k práci, která probíhá na pracovištích zaměstnavatele,
na chráněných pracovních místech nebo ve vzdělávacích zařízeních.
Pracovní rehabilitace se uskutečňuje na základě Individuálního plánu pracovní
rehabilitace. Ten společně s osobou se zdravotním postižením sestavuje Úřad práce
České republiky. Plán obsahuje jednotlivé formy pracovní rehabilitace a je jakýmsi
harmonogramem vedoucím k pracovnímu uplatnění konkrétní osoby. Je sestavován
s ohledem na zdravotní stav, pracovní způsobilost, dosažené vzdělání, dovednosti
a situaci na trhu práce. Vytvoření plánu předchází posouzení vhodnosti navržených
forem odbornou skupinou složenou zejména ze zástupců organizací zdravotně
postižených a zástupců zaměstnavatelů, kteří mají více jak polovinu zaměstnanců
se zdravotním postižením. Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí Úřad práce.
(Kolář, Máček et al., 2015; Vítek, Vítková, 2010)
Podle Růžičkové (2005) proces pracovní rehabilitace zahrnuje:
• poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, zaměstnání či jiné výdělečné
činnosti;
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• vstupní funkční diagnostiku;
• analýzu vhodného pracovního uplatnění;
• volbu vhodných edukačních a rekvalifikačních programů;
• vytvoření vhodných technicko – informačních podmínek;
• uvedení na konkrétní pracoviště.
Významnou roli při pracovním uplatnění osob se zdravotním postižením hrají
ergonomové. Zabývají se úpravou pracovního prostředí a pracovních nástrojů, jejich
přizpůsobováním lidem s postižením tak, aby nedocházelo k negativním důsledkům
práce na jejich zdraví. (Vítek, Vítková, 2010)

4.2.4 Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitaci definuje Zákon o sociálních službách jako „soubor
specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti
osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků
a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním
způsobem využívajícím zachovalých schopností, potenciálu a kompetencí.“ (Zákon
č. 108/2006 Sb. § 70 [online]) Tato služba je řazena mezi služby sociální prevence
a poskytuje se formou terénní a ambulantní, nebo formou pobytovou poskytovanou
v centrech sociálně rehabilitačních služeb.
Dle zákona jsou při poskytování služby sociální prevence poskytovány tyto
služby:
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnost (nácvik obsluhy běžných zařízení, péče o domácnost, péče o děti, samostatného pohybu,
dovedností potřebných k úředním úkonům),
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dospělých
do školy, zaměstnání, k lékaři; nácvik - využívání dopravních prostředků, chování
v různých situacích, běžných i alternativních způsobů komunikace),
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• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování motorických,
psychických a sociálních dovedností),
• pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí (podávání
informací o možnosti získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek). (Zákon
č. 108/2006 Sb. [online], Vyhláška č. 505/2006 Sb. [online])
Podle Jesenského (1995) je účelem sociální rehabilitace u osob se zdravotním
postižením dosažení pohody a přijatelných kvalit života. Valenta a kol. (2015) ji vidí
jako proces směřující k překonání sociálních důsledků vzniklých v souvislosti
s postižením za účelem co možná nejvyššího stupně sociální integrace. Ta je
předpokladem pro rehabilitaci pracovní a nalezení pracovního uplatnění. V procesu
sociální rehabilitace se člověk snaží dosáhnout obnovy nebo náhrady ztracených
schopností a optimálního zdravotního a psychického stavu.
Mezi cíle sociální rehabilitace Votava (2005) řadí:
• zajištění ekonomických jistot,
• vytváření předpokladů pro samostatný život (bydlení),
• rozvoj zájmové činnosti (programy volnočasových aktivit),
• možnost sdružování a získávání informací,
• vytváření předpokladů pro rozvoj osobnosti.
Mezi metody sociální rehabilitace patří reedukace (postupy zaměřené na rozvoj
poškozené funkce a zbytkových schopností), kompenzace (postupy zaměřené
na náhradu poškozené funkce funkcí jinou, nepoškozenou) a akceptace (postupy
zaměřené na vyrovnání se s vadou). (Jankovský, 2001; Jesenský, 1995)
Sociální rehabilitace řeší nejen problémy společné pro všechny osoby
s postižením, ale také problémy specifické, závislé na druhu a stupni postižení. U osob
s tělesným postižením v rámci sociální rehabilitace probíhá: poučení o charakteru
postižení a možnostech jeho reedukace a kompenzace; rozvoj kompenzačních
a reedukačních pohybů velkých

drobných svalových skupin; vytváření znalosti

a dovednosti údržby protetických a kompenzačních pomůcek; nácvik reedukačních
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a kompenzačních technik osobní hygieny, udržování domácnosti, přípravy jídel,
drobných oprav, péče o dítě; rozvoj dovednosti překonávat překážky, pořizovat nákupy,
vyřizovat osobní záležitosti na úřadech, cestovat veřejnými prostředky aj. I v rámci
jednoho typu postižení se však sociální rehabilitace bude lišit podle stupně tohoto
postižení. (Jesenský,1995)
Jesenský (1995) upozorňuje na význam sociální rehabilitace, který je podle něj
trojí. Humanitární význam spočívá v tom, že sociální rehabilitace vytváří předpoklady
všestranného rozvoje osobnosti, umožňuje seberealizaci osob s postižením, jejich
socializaci a životní pohodu. Ekonomickým významem je v přispění ke zkrácení doby
pracovní neschopnosti, ke snižování počtu neaktivních osob se zdravotním postižením,
ke snižování nároků na řadu služeb a k usnadnění průběhu pracovní rehabilitace.
Třetím je společenský význam sociální rehabilitace, který spočívá v tom, že umožňuje
využít potenciál osob s postižením nejen v zabezpečení vlastního života, ale i v tvorbě
společensky užitečných hodnot a také přispívá k obohacování kultury intaktních
o hodnoty minoritní kultury osob s postižením.
Sociální rehabilitace probíhá nejen v různých institucích (zdravotnických
zařízeních, v zařízeních a ústavech sociální péče, ve speciálních školách), ale i v rodině
a společenském či pracovním zázemí osoby s postižením a v posledních letech
především v rámci nestátních neziskových organizací (nejčastěji zapsaných spolků,
obecně prospěšných společností či charitativních organizací). Tyto organizace
provozují střediska sociální rehabilitace, ve kterých jsou poskytovány i odborné
poradenské služby. (Jankovský, 2001; Jesenský, 1995; Kolář, Máček et al., 2015)

4.2.5 Rehabilitace psychologická, právnická, ekonomická a technická
V úvodu kapitoly o ucelené rehabilitaci jsme uvedli, že tyto čtyři složky jsou
odborné a prolínají se všemi složkami základními.
Psychologická rehabilitace
Psychoterapii jako součást léčebné rehabilitace jsme popsali v jedné
z předchozích kapitol. Psychorehabilitace je termínem nadřazeným. Psychoterapeutické
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metody jsou totiž součástí nejen rehabilitace léčebné, ale jsou předmětem působení
všech pracovníků, kteří se na komplexní rehabilitaci podílejí.
Na rozdíl od psychoterapie, která je vnímána jako krátkodobé, na konkrétního
klienta zaměřené psychologické působení, je psychologická rehabilitace proces
dlouhodobého působení nejen na daného jedince, ale i na lidi v jeho okolí. V průběhu
ucelené rehabilitace má nezastupitelný význam. Příznivě působí na duševní stav osob
s postižením. Dobrý duševní stav je předpokladem pro léčbu i začleňování těchto osob
do sociálního prostředí.
Psychorehabilitaci lze chápat jako snahu o znovuobnovení psychického zdraví.
Jejím úkolem je vytváření kompenzačních mechanismů, zabraňování vzniku
negativních psychických změn vyvolaných hospitalizací a dlouhotrvajícím léčením či
posilování psychické odolnosti, frustrační tolerance a morální síly osoby s postižením.
Obecně by se podle Křivohlavého (1985) měla psychologická rehabilitace
zaměřit na dva úkoly: pomáhat kritickou zdravotní situaci zapojit do smysluplného
pojetí vlastního života a pomáhat ve vytváření adaptačních postojů a forem chování.
Konkrétní cíle formuluje třemi hesly: uklidňovat, posilovat naději, podporovat
při vyrovnávání se s postižením. (Křivohlavý, 1985; Renotiérová, 2002)
Právnická rehabilitace
Právnická péče se zaměřuje na tvorbu a vydávání právních norem a jejich
realizaci. Právní normy a opatření slouží v oblasti péče o osoby s postižením k zajištění
jejich lidských a společenských práv a k ochraně před zneužíváním či vykořisťováním.
Také zajišťují těmto osobám právo na všechny složky ucelené rehabilitační péče
(léčebnou, pedagogickou, sociální i pracovní). (Kábele, 1993; Renotiérová, 2002)
Ekonomická rehabilitace
Úkolem ekonomické péče je podílet se na organizaci pracovního zařazování
osob s postižením. Nejčastěji se tak děje zřizováním chráněných pracovních míst. Tato
péče by také měla zavádět nové pracovní obory, které by pro osoby s postižením byly
vhodné a zároveň reagovaly na aktuální společenské potřeby. V upraveném prostředí,
popřípadě s upravenými nástroji jsou schopni produktivní činnosti i osoby s těžším
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postižením, což má význam nejenom ekonomický, ale hlavně psychorehabilitační
a socializační. (Kábele, 1993; Renotiérová, 2002)
Technická rehabilitace
Technická péče hraje významnou roli v naplňování cílů léčebné, sociální,
pedagogické i pracovní rehabilitace.
V rámci léčebné rehabilitace je realizován výzkum a výroba ortopedických či
jiných protéz, kterým se zabývá medicínsko-technický obor protetika. Ortopedická
protetika zahrnuje vlastní protetiku (protéza je náhrada ztracených částí těla i
s náhradou funkce), ortotiku (ortéza nahrazuje ztracenou nebo oslabenou funkci
hybného aparátu), epitetiku (epitézy jsou kosmetické náhrady částí těla bez substituce
funkce), kalceotiku (ortopedická obuv) a adjuvatiku (pomůchy k usnadnění
sebeobsluhy). (Votava, 2005)
V pedagogické rehabilitaci slouží technické služby k vývoji a výrobě
speciálních pomůcek pro školní výuku a vzdělávání dětí i dospělých s postižením.
Pro osoby s tělesným postižením jsou to jednak pomůcky didaktické, například
pomůcky usnadňující psaní a kreslení (trojhranný program, molitanové nebo plastové
nástavce, speciální psací deska, protiskluzové podložky), pomůcky pro rozvoj
manuálních dovedností (dřevěné hračky, stavebnice, speciální nůžky, tvarovací hmoty),
pomůcky pro tělesnou výchovu a relaxaci (masážní žebřík, rehabilitační míče, balanční
podložky) nebo pomůcky usnadňující získání a uchovávání informací (diktafon, počítač
se speciální klávesnicí, mobilní telefon). Důležité je i vybavení třídy (školy). Výběr
nábytku závisí na stupni a druhu tělesného postižení. Na výběr jsou různé druhy
speciálních stolků, židlí, lehátek, polohovacích lůžek a polohovacích stavěcích zařízení.
(Kubíčová, Kubíče, 2001)
Technická péče v oblasti pracovní rehabilitace zajišťuje výrobu pracovních
protéz nebo speciálních pracovních nástrojů. Zaměřuje se i na úpravu pracoviště tak,
aby vyhovovalo konkrétní osobě s postižením.
V rámci sociální rehabilitace technické služby slouží k odstraňování
architektonických bariér a technických zábran či překážek, které osobě s postižením
znesnadňují nebo zcela znemožňují samostatný pohyb, používání veřejné dopravy nebo
62

návštěvu kulturních, sportovních a jiných společenských akcí. Velký význam mají
i pomůcky zvyšující možnost sebeobsluhy, což vede k větší samostatnosti osob
s postižením. U osob s tělesným postižením sem patří upravené věci denní potřeby:
příbory, nádoby na pití, hřebeny, navlékače ponožek, zapínače knoflíků, kráječe chleba,
upravené škrabky a mnohé další pomůcky. (Kubíčová, Kubíče, 2001; Renotiérová,
2002)
U osob s postižením hybnosti tvoří samostatnou kapitolu v rámci technické
péče kompenzační pomůcky usnadňující pohyb těchto osob. U osob částečně
pohyblivých tyto pomůcky zajišťují stabilitu a šetří klouby dolních končetin. Jsou to
hole a berle (vycházkové, francouzské hole, podpažní berle), vícebodové opěrky –
kozičky nebo chodítka. Pro osoby dočasně nebo trvale imobilní jsou určeny vozíky,
které se vyrábějí v mnoha variantách. Základní je rozdělení na mechanické a elektrické.
Mechanický vozík je vhodný pro osoby se zachovalou hybností horních končetin,
elektrický je indikován v případě, že osoba s postižením nedokáže vozík pohánět
vlastní silou. Dostupné jsou i vozíky s benzinovým motorem. (Votava, 2005)

Ucelenost rehabilitačního procesu nemusí vždy nutně znamenat uplatnění všech
základních složek. Jejich volba závisí na mnoha faktorech: věku osoby; jejích životních
cílech; jejím psychickém a fyzickém potenciálu, předchozím způsobu života
a sociálním zázemí nebo druhu, stupni a reverzibilitě postižení. U některých
ireverzibilních vrozených vad se například vůbec nemusí uplatnit léčebná rehabilitace
a bude uplatňován postup od rehabilitace sociální k pedagogické a pracovní. Striktně
není dán ani postup návaznosti jednotlivých složek. V některých případech se
do popředí dostává rehabilitace sociální, jindy spíše pracovní. (Růžičková, 2005)

4.3 Význam rehabilitace u osob s tělesným postižením
Význam ucelené rehabilitace byl zmíněn již u charakteristik vybraných postižení
a při popisu jednotlivých složek rehabilitace. Nyní se pokusíme o shrnutí.
Odhlédneme-li od přežité terminologie, shrnuje velmi výstižně význam ucelené
rehabilitace Jesenský (1995, s. 25) „Význam rehabilitace je nesporný. V rehabilitaci
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máme k dispozici jeden z významných prostředků prevence invalidity a jejích důsledků.
Je současně nejvýznamnějším prostředkem integrace. Zatímco mnohé jiné prostředky
komplexního zabezpečení staví postiženého člověka do pozice závislého a bezmocného,
rehabilitace jej zbavuje zátěží, které překrývají hodnoty a potence postiženého,
umožňuje mu dostat se do pozitivního světla před zdravou veřejností. V tom je vysoká
emancipační

a

integrační

hodnota

rehabilitace.

Nedostatečné

uskutečňování

rehabilitačních cílů a úkolů poškozuje nejenom postiženého, ale i celou společnost.“
Na tomto základě můžeme tedy význam rehabilitace stručně shrnout do tří bodů:
• prostředek prevence pracovní neschopnosti a jejích důsledků,
• nejvýznamnější prostředek integrace,
• prostředek k získání pozitivního osobního i sociálního statusu.
Kolář, Máček et al. (2015) zdůrazňují preventivní význam rehabilitace
a upozorňují na to, že prevence v rehabilitačním procesu má tři fáze: primární
(zabraňuje vzniku nemoci), sekundární (při již vzniklé chorobě se snaží zabránit
druhotným následkům primárního onemocnění) a terciární (pokud vzniklá choroba již
zanechala trvalé následky).
Včasně zahájená rehabilitace dokáže u osob s vrozeným i získaným tělesným
postižením odstranit či alespoň podstatně zmírnit narušení hybnosti. Tím se zvyšuje
kvalita života těchto osob a usnadňuje jejich začlenění do sociálního prostředí.
U progresivních onemocnění rehabilitace působí příznivě na psychiku jedince
a umožňuje zmírnit průběh nemoci. Při vhodně sestaveném rehabilitačním plánu lze
i osoby s těžším postižením zařadit do pracovního procesu.
Význam rehabilitace v posledních letech stoupá. Důvodů je několik. Jedním je
například stárnutí populace a přibývání degenerativních postižení pohybového aparátu
u osob v produktivním věku (prodlužuje se doba odchodu do důchodu). Dalším
z důvodů je, v souvislosti s rozvojem medicíny, zvyšování počtu pacientů, kteří přežijí
těžkou autonehodu nebo cévní mozkovou příhodu a mají těžké pohybové potíže.
Důvodem je i současný životní styl s nedostatkem pohybu, kdy přibývá mladých lidí
s bolestmi zad a vadným držením těla. I počet dětí s vrozenou vadou se díky výraznému
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zkvalitnění péče o předčasně narozené zvyšuje. To vše vede k nárůstu a zvýšení nároků
na rehabilitační péči. (Hanyšová Celá, 2016, [online])

4.4 Léčebná rehabilitace u svalových dystrofií
O terapii u svalových dystrofií jsme se zmínili již při charakteristice svalových
onemocnění. Vzhledem k tomu, že součástí této práce je případová studie ženy
se svalovou dystrofií, zaměříme se na rehabilitační péči o osoby s tímto onemocněním
v této samostatné podkapitole. Protože kauzální terapie svalových dystrofií zatím
neexistuje, význam rehabilitačních metod a technik v péči o tyto pacienty se tím
zvyšuje.
Rehabilitace je týmovou záležitostí. O udržení celkové kondice a výkonnosti
se stará fyzioterapeut, ergoterapeuti zajišťují kompenzační pomůcky a nácvik
soběstačnosti. Vzhledem k tomu, že některé typy onemocnění se manifestují již
v raném věku, je nutná speciálně pedagogická podpora, vedení a směřování k výběru
vhodného pracovního uplatnění. Protože některé formy svalových dystrofií jsou
geneticky podmíněné, je velmi důležitá i otázka genetického poradenství při plánování
rodičovství. (Votava, 2005)
U onemocnění s trvalou progresí je snahou ovlivnit především bolesti a zpomalit
průběh choroby. Cílem rehabilitační péče je co nejdéle udržet soběstačnost
a nezávislost nemocného. Léčebná rehabilitace se orientuje na symptomatologii
onemocnění: změny svalového napětí, svalová oslabení, poruchy rovnováhy nebo
koordinace. Tato terapie se orientuje na dvě základní oblasti: profylaxi sekundárních
poškození (dekubitů, kontraktur) a ovlivnění funkčního motorického a kognitivního
deficitu. S terapií je nutné začít ihned po stanovení diagnózy.
Efektivita léčebně rehabilitačních postupů je závislá na mnoha faktorech.
Některé

můžeme

ovlivnit.

Rehabilitace

by

měla

být

soustavná,

pravidelná

a systematická.
Nedílnou součástí rehabilitační péče je pohybová terapie (kineziterapie).
Přestože řada autorů varuje před pohybovou zátěží (z důvodu možnosti většího

65

poškození svalů), z dostupných studií vyplývá, že aerobní typ zátěže při cvičení má
prokazatelný efekt na zlepšení kardiorespirační výkonnosti a snížení únavy. U pomalu
progredujících forem onemocnění je proto cvičení proti malému odporu a aerobní
trénink doporučován. Vyvarovat bychom se však měli pohybům s excentrickou
kontrakcí (taková kontrakce, při které se prodlužuje délka svalu). Výběr vhodných
pohybových technik je třeba důkladně zvážit. Při cílené aktivaci jednotlivých svalů jsou
indikovány analytické postupy. U komplexních (syntetických) technik jde o komplexní
pohybová schémata (pohybové vzorce). Svaly spojené v jeden řetězec či vzorec
(funkční pohyb) se vzájemně facilitují. U osob se svalovou dystrofií se z komplexních
technik nejčastěji používají senzomotorická stimulace, Vojtova reflexní lokomoce nebo
proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Techniky je nutno volit podle stavu
pacienta a toho, které svalové partie mají být aktivovány. Pro cvičení lze použít
i speciální přístroje (např. Moto med), které pomáhají pasivně i aktivně procvičovat
horní i dolní končetiny. U osob se svalovou dystrofií by LTV měla probíhat i v bazénu,
kde snížení nároků na sílu při provádění pohybů vede ke komplexnější volní aktivitě.
Zvyšuje se rozsah pohybu, zlepšuje se kloubní pohyblivost a jde i o aerobní trénink,
který zlepšuje kardiorespirační parametry. Zvláštní kapitolu tvoří cvičení respirační.
Pravidelné a cílené posilování respiračních svalů dýcháním proti odporu zlepšuje
ventilační parametry osob se svalovou dystrofií. Respirační fyzioterapie zlepšuje
i pohyblivost hrudníku, posiluje břišní svaly a zlepšuje průchodnost dýchacích cest, což
zmenšuje riziko respiračních infekcí.
Důležitou součástí léčebné rehabilitace je prevence a léčba kontraktur.
Při rozvoji choroby je tvorba kontraktur úměrná úbytku pohybových aktivit.
Kontraktury se významně podílejí na omezení samostatné lokomoce, proto protahování
svalů patří mezi každodenní rehabilitační postupy. Udržení vzpřímeného postoje po co
nejdelší možnou dobu je nejšetrnějším a nejefektivnějším protahovacím programem
flexorů dolních končetin. K udržení vzpřímeného postoje se využívají i ortotické
pomůcky, jako například stavěcí stůl, dlahy či ortézy. Nezastupitelnou úlohu
při protahování svalů hraje i termoterapie, protože prohřátí snižuje tuhost vaziva
a zvyšuje prokrvení svalu.

66

Radikální zásah na pohybovém aparátu by měl být důkladně zvážen a posouzen
skupinou odborníků. Přihlédnout se musí i k individuálním odchylkám každého
jedince. Potom operační zákrok může výrazně napomoci prodloužení doby nezávislé
lokomoce. V dobře indikovaných případech dokonce schopnost stoje a chůze navrací.
Operace vyžaduje intenzivní rehabilitační léčbu před i po zákroku. Cílem je co nejvíce
zkrátit dobu imobilizace, udržet fyzickou kondici a pohyblivost.
Léčebná rehabilitace se zaměřuje i na prevenci skoliózy. Rozvoj deformit páteře
je spojen se ztrátou schopnosti stoje a chůze, kdy jedinec začne většinu času trávit
vsedě. V tomto okamžiku je na místě stabilizace trupu. Ve vozíku se stabilizace řeší
pásem fixujícím trup k opěrce, jinak je třeba korzetu. Skolióza deformuje hrudník
a snižuje objem hrudní dutiny, proto je třeba se více zaměřit na respirační fyzioterapii.
Pro osoby se svalovou dystrofií je velmi vhodná i komplexní lázeňská léčba,
která vede ke zlepšení hybnosti a zvýšení fyzické zdatnosti. Využívá se zde vodoléčby
(včetně LTV v bazénu), termoterapeutických procedur, dlouhodobých protahovacích
cvičení nebo programů na zvýšení zátěže. Svůj vliv má také změna klimatu. Osobám se
svalovou dystrofií je doporučován pobyt v Jánských Lázních, Velkých Losinách, Vráži
nebo Klimkovicích, kde pracuje personál znalý specifické problematiky těchto osob.
(Kolář, Máček et al.,2015; Uhlíř, Betlachová, Stará, 2016; Vacek, 2005)

4.4.1 Hodnocení změny stavu a funkčního stavu u svalových dystrofií
V rehabilitaci svalových dystrofií hraje nezastupitelnou roli hodnocení
funkčního stavu. Testy umožní zachytit omezení funkčních schopností (disability)
a změny stavu. Používají se k posouzení hybnosti, sledování progrese onemocnění
i kontrole účinnosti rehabilitační léčby. Bednařík a kol. (2001) rozdělují vyšetření
funkčního stavu a progrese onemocnění do tří kategorií: svalová síla, funkční testy
a laboratorní testy. Pro účely této práce si stručně přiblížíme první dvě.
Testování svalové síly je důležitým prostředkem hodnocení stavu osoby
se svalovou

dystrofií

i

progrese

onemocnění,

protože

svalová

slabost

je

nejvýznamnějším motorickým symptomem tohoto onemocnění. K testování svalové
síly se využívá manuální svalový test nebo myometrie. Při manuálním svalovém testu
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hodnotí vyšetřující svalovou sílu vyšetřované osoby stupni od nuly do pěti, přičemž
nula znamená žádný pohyb a stupeň pět normální sílu. Myometrie využívá k měření
svalové síly různých typů měřidel (myometrů). (Bednařík a kol., 2001)
Funkční testy hodnotí například chůzi, vstávání ze země, vstávání ze židle,
vystoupení na schod nebo vzpažení osoby se svalovou dystrofií. Používají se i funkční
testy na čas, které poskytují kvantitativní ukazatel stupně funkční poruchy i její změny.
Měří se obvykle doba překonání vzdálenosti 10 m, postavení z lehu na podlaze, vyjití
čtyř schodů. Na čas se testuje i řeč.
Mezi funkční testy patří i test ventilace. Spirometrií se měří vitální kapacity
plic, výdech za jednu sekundu či minutový objem.
Pro posouzení stupně postižení běžných životních funkcí se používají různé
funkční škály. Jednou z nich je index Barthlerové, který hodnotí příjem potravy,
koupání a sprchování, osobní hygienu, oblékání, kontrolu defekace, kontrolu mikce,
použití toalety, přesun z lůžka na židli, vozík a zpět, pohyblivost po rovném terénu
a chůzi po schodech. Podrobnější popis je uveden v příloze č. 5 této práce. (Bednařík
a kol., 2001)
Na rozdíl od indexu Barthlerové obsahuje test Funkční míra nezávislosti
(Functional independent measure – FIM) i kognitivní a psychosociální položky.
Hodnotí se celkem osmnáct položek ve dvou základních oblastech, první jsou fyzické
funkce a druhou komunikační a kognitivní schopnosti. Fyzické funkce zahrnují osobní
péči, kontrolu svěračů, přesuny a lokomoci. V rámci psycho-sociálních schopností
se hodnotí schopnost pacienta porozumět, vyjadřovat se, řešit problém nebo sociální
interakce a paměť. (Lippertová-Grünerová, 2005)
Vacek (2011) uvádí další funkční test u myopatů podle Škorpilové, Kafkové.
Zde se hodnotí od stupně nula do stupně pět (normální funkce) jedenáct oblastí:
I. držení a pohyb hlavy (test šíjového a krčního svalstva); II. sed z lehu na zádech
(dolní končetiny nataženy); III. mobilita vleže (test trupového a šíjového svalstva);
IV. vztyk z lehu na zádech (dolní končetiny nataženy); V. sed a pohyb vsedě na stoličce
(chodidla opřena o podložku); VI. dřep; VII. klek; VIII. stoj; IX. orientační hodnocení
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lokomoce celkem; X. pletenec ramenní; XI. test obratnosti prstů horních končetin.
(Vacek, 2011, [online])
Dalším testem specificky zaměřeným na svalové dystrofie je Musscular
Dystrophy Funcional Rating Scale (MDFRS). Škála má celkem třicet tři položek
ve čtyřech kategoriích: mobilita (vstávání, zdolávání schodů, mobilita v interiéru
i exteriéru, přesun z lůžka na židli, mobilita na lůžku) ; základní aktivity denního života
(příjem potravy, česání, čištění zubů a další); funkce horních končetin (manipulace
s předměty a jejich nošení, psaní, zvedání drobných předmětů a další); impairtment
(například skolióza nebo kontraktury). Každá položka je hodnocena od jednoho do čtyř
bodů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (1 – osoba je zcela závislá
na pomoci, 4 – činnost provedena normálně bez pomoci druhých). (Lue et al., 2006)
Výše uvedené testy slouží k ohodnocení svalového postižení, u jednotlivých
nemocných je třeba rozhodnout, který je pro sledování progrese nejvhodnější vzhledem
ke stupni postižení.
V rámci rehabilitační diagnostiky se používají také systémy povrchové
topografie. Jedním z nich je moiré vyšetření. Toto vyšetření opticky zachycuje tvar
a symetrii těla. Jde o snímání těla speciálním systémem, aby bylo možno
zrekonstruovat třírozměrný obraz. Projekcí lineární mřížky na povrch těla pacienta
se na něm vytvoří obraz vrstevnic. Jejich tvar a vzájemné uspořádání na sledovaném
povrchu umožňují popsat tvar objektu a zachytí vybočení páteře v různých směrech
i šikmé postavení pánve. Schéma tohoto vyšetření je přílohou č. 6 této práce.
(Patobiomechanika a Patokinesiologie, 2012, [online])
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5 Případová studie ženy se svalovou dystrofií

5.1 Vymezení výzkumného problému a cíle výzkumného
šetření
Leedy (1985, in Gavora, 2000, str. 11) charakterizuje výzkum jako
„systematický způsob řešení problémů, kterým se rozšiřují hranice vědomostí lidstva.
Výzkumem se potvrzují či vyvracejí dosavadní poznatky, anebo se získávají nové
poznatky.“ Gavora (2000) dodává, že vzhledem k měnící se realitě je potvrzení již
známých poznatků nutností.
Pelikán (2011) zdůrazňuje, že základním předpokladem úspěšnosti jakéhokoliv
výzkumu je vymezení a přesná formulace výzkumného problému.
Jak vyplývá z názvu této diplomové práce, její téma je nesmírně široké a nelze
ho v jedné studii zcela komplexně zachytit. Výzkumný problém bylo nutno zúžit.
Na základě odborné literatury lze tvrdit, že význam rehabilitace u osob s tělesným
postižením je neocenitelný a nelze ho popřít. Je tomu tak ale opravdu i v případě
progresivních onemocnění? Není zde význam rehabilitace především v subjektivním
pocitu takto postižených osob? Nebo naopak z důvodu nevyléčitelnosti těchto
onemocnění objektivní význam rehabilitace stoupá? Výzkumný problém byl proto
formulován takto: Subjektivní a objektivní význam rehabilitace u progresivních
onemocnění v dospělém věku. Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách, budeme
se zabývat rehabilitací u progresivních svalových dystrofií.
Východiskem pro stanovení cílů byly informace získané studiem odborné
literatury i dosavadní zkušenosti a vědomosti v dané problematice. Předmětem
výzkumu bylo šetření zaměřené na zkoumání významu rehabilitace u dospělé ženy
s progresivní svalovou dystrofií. Hlavním cílem šetření bylo analyzovat subjektivní
a objektivní význam rehabilitace u této ženy a oba úhly pohledu porovnat . Byly
stanoveny tyto dílčí cíle:

• potvrdit význam rehabilitace z obou úhlů pohledu,
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• posoudit, zda se u progresivních svalových onemocnění
uplatňuje koordinovaná rehabilitace v plné šíři.
V souladu se stanovenými cíli byly formulovány výzkumné otázky, na které by
šetření mělo přinést odpověď.
Výzkumné otázky:
• Jaký je objektivní význam rehabilitace u ženy se svalovou dystrofií v dospělém
věku?
• Jaký je subjektivní význam rehabilitace u ženy se svalovou dystrofií v dospělém
věku?
• Jaké prostředky koordinované rehabilitace se u ženy se svalovou dystrofií
v dospělém věku používají?

5.2 Metody výzkumného šetření
Pro dosažení cílů bylo použito kvalitativní výzkumné šetření. Straus
a Corbinová (1999) ho definují jako takové, které k dosažení výsledků nepoužívá
statistických metod a jiných způsobů kvantifikace. Hendl (2005) zdůrazňuje, že
výsledky kvalitativního výzkumu je nutno uvažovat lokálně v daném kontextu
a neusiluje se o zobecnění na větší populaci. Gavora (2000) uvádí, že v kvalitativním
výzkumu jde o popis, který je výstižný a podrobný a hlavním cílem tohoto výzkumu je
porozumět člověku, chápat jeho vlastní hlediska. Cílem tedy není široké zevšeobecnění
získaných údajů, ale hluboké proniknutí do konkrétního případu, při kterém se mohou
objevit nové souvislosti, které se hromadným výzkumem získat nedají. To je smyslem
i této práce.
V kvalitativním výzkumu je výběr osob pro tento výzkum záměrný. Podle
Gavory (2000) musí tyto osoby být vhodné a musí být schopny podat bohatý a pravdivý
obraz o daném problému a dobře reprezentovat dané prostředí i problém. Dále je
pro tento typ výzkumu bezpodmínečně nutné sblížení se výzkumníka se zkoumaným
vzorkem. Z těchto důvodů byla vzhledem k výzkumnému problému vybrána pro tento
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výzkum žena se svalovou dystrofií, s jejíž celou rodinou se autorka již dlouho a dobře
zná.
Hlavními metodami sběru dat bylo interview se ženou s myopatií a zpracování
případové studie. V té se podle Hendla (2005, str. 104) snažíme o komplexní popis
a pochopení složitosti daného případu. Přirovnává případovou studii k mikroskopu:
„její hodnota závisí na tom, jak dobře je zaostřená.“
Dalšími užitými metodami bylo přímé nestrukturované pozorování ženy,
polostrukturované rozhovory s jejími dětmi a sestrou a anamnestické dotazníky pro její
matku. Dále byla použita technika obsahové analýzy odborné literatury a lékařské
dokumentace.
Se ženou, které se případová studie týká, byly rozhovory vedeny vícekrát. První
rozhovor měl narativní charakter, proběhl v květnu 2016 a sloužil k získání osobní
anamnézy. Poté proběhla série čtyř polostrukturovaných rozhovorů, vždy jeden
rozhovor před rehabilitačním pobytem respondentky a jeden po něm. Rehabilitační
pobyty se uskutečnily v červenci 2016 a lednu 2017. Použitý typ interview je
Miovským (2006) označován jako ideální výzkumný nástroj pro využití v rámci
kvalitativního přístupu. Hendl (2005) ho nazývá rozhovorem podle návodu, který má
jasný cíl, ale volnější vedení. Respondenti tak mají dostatečný prostor k vyjádření
a výzkumník má možnost flexibilně reagovat na vzniklé situace či pokládat doplňující
otázky. Všechny údaje zjištěné při interview byly ověřeny zpětnou verifikací zjištění.
Tento způsob ověřování popisuje Gavora (2000) – výzkumník se po čase vrací
k informantovi (respondentovi) s rozhovorem převedeným do písemné podoby
a ověřuje si, zda všechny odpovědi pochopil správně.
Před všemi rozhovory byli respondenti informováni o jejich účelu a byly
zodpovězeny případné otázky. Respondenti byli také ujištěni o ochraně jejich osobních
údajů a s jejich souhlasem byly rozhovory nahrávány na diktafon. Ve výzkumu nejsou
uvedeny žádné údaje prozrazující totožnost respondentů. Místo jména je uvedeno
pouze jeho počáteční písmeno. Také nejsou uváděny celé názvy měst, pokud to nejsou
města velká. Jejich názvy jsou opět označeny pouze počátečním písmenem. Změny
provedené na ochranu soukromí respondentů nemají žádný vliv na výsledky
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výzkumného šetření. Informovaný souhlas hlavní respondentky a přepisy rozhovorů
jsou součástí příloh této diplomové práce.
Plánované rozhovory s praktickým a rehabilitačním lékařem bohužel nebyly
uskutečněny. Opakovaným žádostem o rozhovor lékaři z důvodu svého pracovního
vytížení nevyhověli. Také neproběhl rozhovor s manželem respondentky. V průběhu
výzkumného šetření došlo k tomu, že se od rodiny odstěhoval k jiné ženě, se kterou
čeká dítě. Přestože stále za respondentkou dojíždí a pomáhá jí, o rozhovor nejevil
zájem a k situaci se nechtěl vyjadřovat. Zde tedy bylo čerpáno z neformálních
rozhovorů v předchozích letech.
Validita výzkumu byla, jak to charakterizuje Gavora (2000), zajištěna výstižným
a přesným popisem reality a jeho dlouhodobostí. Výzkumné šetření probíhalo od dubna
2016 do července 2017. Jako prostředek k podpoře validity byla zvolena metoda
triangulace. Bylo použito více zdrojů údajů i více metod jejich sběru.
Byla uplatněna zásada saturace – sběr dat byl ukončen v momentě, kdy další
údaje již nepřispívaly k popisu a porozumění případu.
Při vyhodnocování získaných informací byly nejprve všechny údaje přepsány
do textového editoru, poté byly porovnávány s okruhy otázek, následně i mezi sebou.
V závěru byla provedena analýza získaných dat.
Výsledky výzkumu byly diskutovány s respondentkou.

5.3 Charakteristika místa šetření
Výzkumné šetření probíhalo na dvou místech – v místě bydliště respondentky
a na Klinice rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Respondentka žije se svou rodinou v rodinném domě v malé obci
ve Středočeském kraji v okrese Příbram. Obec leží přibližně sedmdesát kilometrů jižně
od Prahy a v současné době v ní žije přibližně 900 obyvatel. Je zde mateřská i základní
škola a Ústav sociální péče. Dále zde fungují další organizace jako například TJ Sokol
(volejbalový, fotbalový a tenisový oddíl), Pionýr, Sdružení dobrovolných hasičů a Svaz
důchodců. V obci se nachází obecní úřad, pošta, obchod (COOP, masna, drogerie),
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cukrárna, několik restaurací, kulturní dům a benzinová čerpací stanice. Jsou zde i dvě
zastávky autobusové dopravy, která zajišťuje spojení s dalšími městy. V obci se konají
rozmanité kulturní a sportovní akce.
Pro osoby s omezenou hybností bohužel obec není příliš uzpůsobena. Obchod,
restaurace, kulturní dům ani autobusové linky nejsou bezbariérové. Jedinec na vozíku
nemá šanci je bez pomoci jiných osob využívat. Bezbariérový přístup nemá ani obecní
úřad. Dobře přístupné je pouze fotbalové hřiště a v letních měsících zahrádky před
restauracemi. Bezbariérový přístup má také místní pošta.
Dům respondentky leží v klidné části obce přibližně dvě stě metrů od jejího
centra, kde se nachází obchod a autobusová stanice. Dům má přízemí a první patro,
rozlehlý dvůr a zahradu. Otevírání venkovní vstupní branky i vrat je elektronické a je
ho možno ovládat zevnitř domu. Do domu vedou čtyři schody, na kterých je umístěna
kovová nájezdová rampa. Přízemí domu je bezbariérově upraveno a nachází se zde
kuchyň, obývací pokoj, ložnice, toaleta a koupelna. V obývacím pokoji má
respondentka elektrické polohovací a zvedací křeslo s opěrkou hlavy a sklopným
stolkem. U jídelního stolu v kuchyni je elektrická zvedací židle. Druhá je umístěna
během léta u venkovního sezení na dvoře domu. V koupelně je do vany namontováno
elektrické zvedací zařízení s dálkovým voděodolným ovladačem, WC je vybaveno
nástavcem se sklopnými madly. Do prvního patra, kde mají své pokoje děti, vede
dřevěné schodiště, na které je namontována schodišťová pojízdná židle. Kromě těchto
pomůcek respondentka v domácnosti využívá již jen mechanický podavač předmětů.
Po domě se pohybuje samostatně s oporou o nábytek. Pro pohyb v terénu využívá
čtyřkolový elektrický skútr nebo mechanický vozík. Ten však pro slabost horních
končetin již nedokáže ovládat sama a potřebuje pomoc druhé osoby. Na krátké
vzdálenosti používá hole na Nordic Walking (NW). S těmi si ale není tolik jistá
a nejlépe jí vyhovuje použití jedné NW hole zároveň s oporou o druhou osobu.
V domě respondentky se uskutečnily všechny rozhovory. S respondentkou
probíhaly většinou v kuchyni, s jejími dětmi v jednom z jejich pokojů bez přítomnosti
matky. Sestra respondentky sem velmi často jezdí na návštěvu, proto byl rozhovor s ní
veden také v tomto domě, konkrétně v obývacím pokoji. Zde také matka respondentky
vyplňovala anamnestické dotazníky. S otcem byl pro doplnění anamnestických údajů
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proveden telefonický rozhovor. Dům patří do starší zástavby, ale je po rekonstrukci a je
moderně zařízen a vždy dobře uklizen, je zde příjemné a útulné prostředí. Všechny
rozhovory probíhaly v příjemné, uvolněné atmosféře. Pozorování a neformální
rozhovory probíhaly nejen v tomto domě, ale i ve venkovním prostředí na různých
akcích, které se v obci konaly.
Druhým místem šetření byla Klinika rehabilitačního lékařství Fakultní
nemocnice

Královské Vinohrady,

kam

respondentka

dvakrát

do

roka

jezdí

na rehabilitační pobyty. Na tomto místě bylo uskutečněno přímé pozorování
a neformální rozhovor.
Na této klinice jsou v rámci lůžkové rehabilitace léčeni dospělí pacienti
s neurologickými onemocněními či vertebrogenními poruchami, dále pak pacienti
po operacích nebo úrazech pohybového aparátu. S klientem zde pracuje tým odborníků:
rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog a sociální
pracovník. Provádějí diagnostiku a následnou terapii založenou na individuálním
rehabilitačním plánu sestaveném pro konkrétního pacienta. Jsou zde využívány
rozmanité prostředky léčebné rehabilitace: Vojtova reflexní lokomoce, senzomotorická
stimulace, spirální dynamika, Bobath koncept, PNF, cvičení dle Ludmily Mojžíšové,
ergoterapeutické postupy (např. trénink paměti, bazální stimulace), elektroléčebné
a vodoléčebné procedury, masáže, cvičení za pomoci přístrojů.
Na lůžkovém oddělení jsou standardem čtyř a pětilůžkové pokoje, které mají
vlastní sociální zařízení. Jsou zde i tři nadstandardní pokoje. Respondentka možnosti
ubytování na nadstandardních pokojích nevyužívá.

5.4 Kazuistika
Jak již bylo uvedeno výše, pro účely této práce a zpracování případové studie
byla vybrána dospělá žena trpící svalovou dystrofií. V práci ji budeme nazývat paní M.
Východiskem pro zpracování rodinné a osobní anamnézy byly informace
získané z rozhovoru se ženou, její sestrou a jejími dětmi, z anamnestických dotazníků
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vyplněných její matkou a otcem, z lékařských zpráv a jiných dokumentů (vysvědčení,
diplomy, dopisy) a také z vlastní dlouholeté zkušenosti se ženou a její rodinou.
Rodinná anamnéza
Rodiče
Matka (paní A., 65 let) je nejmladší ze tří sourozenců. Její starší bratr již nežije, podlehl
rakovině žaludku v 55 letech. S druhým bratrem se stýká sporadicky a nemá o něm
příliš informací. Z rodičů paní A. žije pouze matka, která trpí anginou pectoris a její
zdravotní stav v poslední době vyžadoval umístění do léčebny dlouhodobě nemocných,
kde je rodinou často navštěvována. Otec prodělal několik cévních mozkových příhod,
z nichž poslední v 64 letech byla smrtelná. Paní A. vystudovala gymnázium, dlouhá
léta pracovala jako účetní, poté jako úřednice v Komerční bance a České spořitelně.
Posledních osm let je již ve starobním důchodu. Již několik let trpí bolestmi páteře,
se kterými se i léčí. Jejím největším koníčkem jsou vnoučata. Dříve často jezdila
na hory lyžovat, v současné době se nejraději věnuje zahrádce a svému psovi. V rodině
paní A. se žádné svalové dystrofie nevyskytují.
Otec (pan J., 70 let) je prostředním ze tří sourozenců. Jeho starší bratr netrpí žádnou
závažnější chorobou a je stále aktivní. Mladší sestra zemřela v 65 letech na infarkt.
Byla dlouhodobě nemocná – trpěla fibrózou plic a blíže nespecifikovanou jaterní
chorobou. Oba rodiče pana J. jsou již mrtví. Jeho otec ve 45 letech zemřel, podlehl
nádoru mozku, matka v 85 letech zemřela na plicní embólii. Pan J. se po základní škole
vyučil a až do odchodu do starobního důchodu pracoval jako strojvedoucí. V současné
době se cítí zdráv a neléčí se s žádným onemocněním. Trápí ho jen občasné bolesti
pohybového aparátu, což je podle něj úměrné věku. Dříve velmi rád lyžoval, nyní
na hory jezdí raději jako turista. Rád se věnuje kutilství a četbě. Ani v jeho rodině
se nikdy žádná onemocnění kosterního svalstva nevyskytla.
Rodiče paní M. se před patnácti lety rozešli a nyní žijí každý sám. Oba bydlí ve větším
městě zhruba 100 km od své dcery. Tu ale často navštěvují, velmi ji podporují
a pomáhají se vším potřebným. Také jsou s ní v častém telefonickém kontaktu.
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Sourozenci
Paní M. je nejstarší ze tří sourozenců. Má bratra a sestru.
Sestra (paní K., 38 let) je ze sourozenců nejmladší. Vystudovala obchodní akademii,
pracovala v bance a v současné době je zaměstnána v archivu Ministerstva vnitra, kam
nastoupila po mateřské dovolené. Má dvě děti (dvojčata) ve věku 11 let. Obě děti jsou
zdravé. Prodělaly pouze běžná onemocnění dětského věku. Paní K. je od těhotenství
sledována v endokrinologické ambulanci, kam dochází jednou ročně, žádné potíže
nemá a je bez medikace. Netrpí ani jinými zdravotními obtížemi. Její zálibou je práce
na zahrádce, sledování televizních seriálů a vaření. Svoji sestru navštěvuje často,
protože pracuje v místě jejího bydliště a se svou rodinou bydlí v blízké vesnici. Mimo
návštěvy udržují i telefonický kontakt.
Bratr (pan D., 44let) je prostředním ze sourozenců. Po základní škole se vyučil a od té
doby pracuje ve stavebnictví. Je svobodný, bezdětný a zcela zdráv. Se sestrou se
z důvodu velké vzdálenosti jeho bydliště nestýká příliš často. Kontakt udržují
telefonicky.
Děti
Paní M. má dvě děti – chlapce a dívku.
Dcera (slečna P., 24 let) vystudovala gymnázium a na vysoké škole získala bakalářský
titul v oblasti mezinárodních vztahů. Je zdravá. Během dětství a dospívání prodělala
pouze běžné dětské nemoci. Již několik let má stálého přítele, se kterým v posledních
dvou letech žije v nedalekém okresním městě vzdáleném zhruba dvacet pět kilometrů
od bydliště jejích rodičů. Svou matku často navštěvuje a také si často telefonují.
Slečna P. je zatím svobodná a bezdětná. Pracuje ve firmě svého otce, která je
v okresním městě a zabývá se zahradní technikou. Ve volném čase se věnuje psovi, ráda
s přítelem jezdí na výlety po republice a v nejbližší době spolu plánují pobývat delší
dobu v zahraničí.
Syn (V., 15 let) v současné době studuje s velmi dobrým prospěchem gymnázium, kam
začal chodit v šesté třídě. Je zcela zdravý. Prodělal pouze nemoci běžné v dětském
věku. Aktivně hraje fotbal, rád jezdí na kole a motocyklu, věnuje se i svému psovi.
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Navštěvuje posilovnu a zajímá se o zdravý životní styl. V domácnosti hodně pomáhá,
je od malička velmi samostatný.
Osobní anamnéza
Jméno, datum narození: M., 10. 9. 1971
Národnost rodičů: česká
Průběh před porodem: První gravidita, chtěná. Průběh zcela normální, bez komplikací.
Matka chodila na všechny lékařské prohlídky a vyšetření a cítila se velmi dobře.
Během těhotenství nekouřila, nepila alkohol. Na dítě se s manželem těšili a toto období
vnímá jako šťastné.
Průběh porodu: Spontánní porod začal odtokem plodové vody v 39. týdnu. Probíhal
zcela fyziologicky, bez jakýchkoli problémů. Porodní váha novorozence byla 3 600 g
a míra 52 cm.
Jednotlivá raná vývojová období tak, jak si je pamatuje matka:
Novorozenecké období
Poporodní průběh byl bez komplikací. K propuštění z porodnice došlo
v obvyklém termínu. M. byla klidné a tiché miminko. Plakala jen, když měla hlad.
Kojenecké období
Dítě se podle slov matky vyvíjelo zcela normálně. Nepozorovala žádné
odlišnosti od vývoje dětí svých kamarádek a sama ještě s péčí o dítěte a jeho vývojem
neměla zkušenosti. M. začala sedět kolem půl roku věku, v roce samostatně chodila.
Obvyklý průběh měl i vývoj řeči. Nemocná holčička nebyla.
Batolecí období
I v tomto období bylo dle matky všechno v pořádku. M. se rychle učila mluvit
a motoricky se vyvíjela zcela běžným způsobem. Byla živé a neposedné dítě. Ráda
pobývala venku. Doma si ráda hrála se stavebnicemi a prohlížela knížky. V jejích dvou
letech se jí narodil bratr. Na tuto událost podle matky reagovala přechodným obdobím,
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kdy více zlobila a dožadovala se pozornosti. Brzy se však uklidnila a o svého bratra
„pečovala“.
Předškolní období
Protože matka byla na mateřské dovolené s druhým dítětem, nastoupila M.
do mateřské školy (MŠ) nedaleko svého bydliště až ve čtyřech letech. Do školky
chodila ráda, těšila se na ostatní děti i paní učitelky. Doma ráda a často vyprávěla
o dění v MŠ. Se zapojením do kolektivu neměla žádné problémy. Dle matky vývoj M.
probíhal normálně. Velmi hezky a srozumitelně mluvila, byla obratná a mrštná. Bavila
ji dětská hřiště s prolézačkami a pískovišti a doma velmi ráda kreslila. Zdravotní obtíže
neměla. Prodělala tehdy běžné dětské nemoci (neštovice, spalničky, příušnice)
s nekomplikovaným průběhem. Na věk, v kterém tyto nemoci prodělala, si matka
přesně nevzpomíná.
Školní období
Období na základní i střední škole bylo podle slov matky bezproblémové. M.
se vždycky výborně učila, byla samostatná a do školy se většinou těšila. Problémy
neměla ani s chováním. Dokonce i období puberty proběhlo zcela klidně. Učitelé vždy
chválili její prospěch i chování. V průběhu školních let byl její největší zálibou sport.
Od útlého dětství jezdila s rodiči na hory, proto velmi dobře a ráda lyžovala. Také se
na základní škole účastnila různých atletických závodů. Později začala hrát volejbal.
Zdravotní potíže až do třetího ročníku střední školy neměla. Občas měla nějakou
virózu, párkrát anginu. Ve třetím ročníku začaly potíže, které byly později
diagnostikovány jako myopatie.
Osobní anamnéza z pohledu paní M.:
Rozhovor s respondentkou proběhl v jejím domě za příjemné, uvolněné
atmosféry. Respondentka spontánně vyprávěla o svém dětství i dalším životě, o nemoci
i léčení. Před samotným vyprávěním proběhl neformální rozhovor k navázání kontaktu
a navození atmosféry. Tento rozhovor neměl žádnou souvislost s tématem této práce,
proto nebyl zaznamenáván. Doslovný přepis spontánního vyprávění paní M. o jejím
životě je přílohou č. 8 této práce.
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Paní M. se svým rodičům narodila v roce 1971 jako první ze tří dětí. Vyrůstala
od narození v N., což je větší město ve Středočeském kraji v okrese Mělník vzdálené
asi dvacet kilometrů severně od Prahy. V současné době zde žije asi šestnáct tisíc
obyvatel. S rodiči bydleli v třípokojovém bytě panelového domu.
Dětství bylo šťastné a bezproblémové. Na základní škole měla výborný
prospěch, sportovala, měla hodně kamarádů. Vyskytly se pouze běžné zdravotní
problémy, nebyla vážně nemocná a neměla ani žádný úraz. Rodinné zázemí bylo velmi
dobré. S rodiči a sourozenci podnikali různé výlety, často navštěvovali i prarodiče,
hlavně babičku z matčiny strany. Paní M. si v tomto období nevybavuje žádné
problémy.
V osmé třídě se rozhodla pro studium na střední škole. Vybrala si obor
Rehabilitační pracovník, který v tom roce poprvé otvírali na Střední zdravotnické škole
v P., což je okresní město šedesát kilometrů jihozápadně od Prahy. Udělala talentové
i přijímací zkoušky a na tento obor nastoupila v září 1985. Vzhledem k velké
vzdálenosti svého bydliště bydlela v době studia na internátu a domů jezdila pouze
na víkendy a prázdniny. V této době se dál věnovala sportu (aktivně hrála volejbal,
lyžovala), spolu s přáteli navštěvovala sportovní i kulturní akce. I na střední škole měla
velmi dobrý prospěch. Součástí studia byla i praxe ve zdravotnických zařízeních, která
paní M. velmi bavila. Po zdravotní stránce byla zcela v pořádku až do třetího ročníku,
kdy se objevil první z řady problémů, které nakonec vyústily v diagnózu myopatie.
Prvotním problémem byly oteklé nohy, což zpozorovala po týdnu pobytu na horách
a lyžování během jarních prázdnin v průběhu již zmiňovaného třetího ročníku, tedy
v roce 1988. Po návratu na internát paní M. ihned navštívila dorostovou lékařku, která
doporučila měření nohou a bezmasou dietu. Po nabrání krve z výsledků zjistila vyšší
hodnoty jaterních testů a na základě toho odeslala paní M. na infekční oddělení,
na kterém zůstala měsíc hospitalizovaná a byla zde i dále sledována. Nasazena byla
jaterní dieta a zakázána tělesná námaha, proto byla paní M. ve škole osvobozena
z tělesné výchovy, praxi však mohla i nadále absolvovat. V létě toho roku pak byla
paní M. provedena první biopsie jater s negativním nálezem. V té době se cítila dobře.
Potíže s otoky nohou ustoupily, nebyla ani unavená a neměla žádné další zdravotní
problémy. Držela dietu a chodila na kontrolní vyšetření jaterních testů. V květnu 1989
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bez problémů ukončila střední školu a po maturitě nastoupila v srpnu do práce. V té
době se také seznámila se svým budoucím manželem.
Do práce nastoupila v Praze do jedné nemocnice jako rehabilitační sestra.
Do Prahy dojížděla z domova. V té době začala pociťovat mírnou svalovou slabost.
Obtížněji se jí stoupalo na špičky, na paty, chodilo do schodů a ze schodů. Problémy
nebyly výrazné, ale zmíněné pohyby neprobíhaly zcela běžným, navyklým způsobem.
Protože v té době pracovala v Praze, začala se svalovou slabostí navštěvovat interní
kliniku na Karlově náměstí. V listopadu 1989, v osmnácti letech, tam nastoupila
do nemocnice a byla jí provedena další biopsie jater. Zákrok probíhal 17. 11. 1989.
Biopsie byla opět bez nálezu. Lékaři ale nebyli spokojeni s výsledky jaterních testů,
a proto paní M. zůstala hospitalizovaná až do ledna. Propouštěna byla alespoň
na některé víkendy. Lékařům říkala, že už chce domů, že jí vlastně nic není a ráda by
už šla do práce. V lednu 1990 byla z nemocnice propuštěna.
Protože paní M. pracovala na rehabilitaci, její primářka jí zařídila konzultaci
na Klinice rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Poprvé
zde byla v květnu 1990 a už si ji tam v péči nechali. To už také navštěvovala svého
budoucího manžela v místě bydliště jeho rodičů, malé vesničce B. zhruba osmdesát
kilometrů jižně od Prahy. O jejích zdravotních komplikacích spolu diskutovali, ale
neviděli v tom žádný problém. Diagnóza ještě nebyla stanovena.
Hned v roce 1990 byla po první návštěvě na Vinohradech na rehabilitačním
pobytu. Zpočátku s diagnózou polyneuropatie. Lékaři v té době neuměli přesnou
diagnózu stanovit. Po tomto prvním pobytu byla v létě paní M., přestože se cítila lépe,
opět hospitalizovaná na interním oddělení, protože se znovu zvýšily hodnoty jaterních
testů. Vzhledem k přetrvávající svalové bolesti, na kterou si paní M. lékařům stěžovala,
a vysokým hodnotám jaterních testů byl zhruba na rok nasazen prednison, který patří
mezi kortikoidy a mezi jeho vedlejší účinky patří i svalová slabost. V paní M. přetrvává
pocit, že třeba užívání tohoto léku mohlo její potíže zhoršit. V tomto roce také
absolvovala vyšetření na imunologii. Toto vyšetření však žádné odpovědi nepřineslo.
Zdravotní potíže stále ještě nebyly nijak výrazné a neomezovali paní M.
v každodenních aktivitách. V této době již paní M. se svým budoucím manželem
plánovali společné bydlení.
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Na začátku roku 1991 lékař, který se na klinice ve Vinohradech o paní M. staral,
poprvé vyslovil podezření na myopatii. To bylo paní M. devatenáct let. Vyslovené
podezření bylo pro ni šokem. Z toho mála, co o tomto onemocnění věděla ze školy,
měla pocit, že její život skončil a že nejdéle do roka bude na vozíku. Hned při první
možnosti jela za svým budoucím manželem a diagnózu mu sdělila. Ten toto přijal
relativně v klidu: „... A to jsem mu to řekla, tu diagnózu. Ale on to neřešil, nehroutil se
z toho.“ Jedinou, dost závažnou, otázkou bylo, zda spolu budou moci mít děti. Hned
v únoru se pak sestěhovali do třípokojového bytu v bytovém domě v malé vesničce S.,
která leží nedaleko rodné vesnice manžela paní M., a začali spolu žít. Možnost mít děti
paní M. konzultovala se svými lékaři a ti nebyli proti. Paní M. zpočátku dojížděla do
svého zaměstnání v Praze, ale brzy si našla zaměstnání v blízkosti svého současného
bydliště. Začala pracovat jako rehabilitační sestra na poliklinice ve dvacet kilometrů
vzdáleném větším městě.
K potvrzení diagnózy provedli lékaři dva roky po sobě biopsii z obou dolních
končetin. Biopsie proběhly v letech 1991 a 1992, nebo 1992 a 1993. Na to si paní M. už
nevzpomíná a tuto informaci nebylo možno dohledat ani v lékařských zprávách, které
byly k dispozici. Ani jedna z biopsií diagnózu myopatie neprokázala.
Prvotní šok po sdělení diagnózy odezněl, stav paní M. se stabilizoval a potíže ji
neomezovaly nijak výrazně, takže mohla chodit i do zaměstnání. S budoucím
manželem se jim podařilo počít dítě a plánovali svatbu. Týden před ní však paní M.
potratila. Svatba proběhla v dubnu 1992 a v květnu 1993 se narodila dcera P. V letech
1990 až 1992 paní M. jednou ročně absolvovala rehabilitační pobyty na vinohradské
klinice, které vnímala jako přínosné, ale jinak svůj zdravotní stav příliš neřešila.
V roce 1993 musela kvůli těhotenství a porodu rehabilitační pobyt vynechat.
Těhotenství bylo rizikové, takže paní M. přestala chodit do zaměstnání, ale nemusela
po celou dobu pouze ležet, hospitalizovaná nebyla. Porod proběhl normální cestou
zcela bez komplikací. Na dalším rehabilitačním pobytu byla paní M. v roce 1994, když
bylo P. asi deset měsíců. Ještě předtím však měla jeden velmi nepříjemný zážitek.
Po porodu měla potíže se srovnáním menstruačního cyklu a pravidelně chodila
na gynekologické kontroly. Když bylo P. osm měsíců, gynekolog udělal paní M. test
z moči, a přestože ten měl hraniční výsledky, lékař jí oznámil, že je znovu těhotná
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a vypsal jí těhotenskou průkazku. Paní M. hned volala lékaři, který se o ni
ve vinohradské klinice stará, a ten těhotenství tak brzy po porodu důrazně nedoporučil
z důvodu velké zátěže pro její organismus. Proto nabídl, že jí napíše doporučení
na umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů. Paní M. s manželem byli
rozhodnuti, že další těhotenství v tak krátké době riskovat nebudou. Zhruba po týdnu
paní M. navštívila rizikovou poradnu, kde jí lékařka, která si ji pamatovala
z těhotenství s P., udělala ultrazvukové vyšetření. To bylo negativní a těhotenství
neprokázalo. Ten týden byl ale pro paní M. velmi psychicky náročný. Lékařka
z rizikové poradny paní M. nabídla, že může přejít do ambulance k ní. Paní M. tuto
nabídku přijala s povděkem.
Péči o první dítě zvládala paní M. zcela bez problémů. Její zdravotní potíže byly
zatím mírnějšího charakteru, takže dokázala miminko i sama snést po schodech
z bytového domu do kočárku a jít na procházku. V době, když musela odjet
na rehabilitační pobyt, se o P. staral střídavě její otec a rodiče paní M. Ti vnučku
několikrát měli i u sebe v N., kde i navštěvovala jesle, nebo školku. Pro paní M. bylo
těžké opouštět tak malou dceru na několik týdnů, ale věděla, že je o ni dobře postaráno.
Po mateřské dovolené už na doporučení svého ošetřujícího lékaře paní M. do práce
nenastoupila a od roku 1997 má plný invalidní důchod.
Každoroční rehabilitační pobyty byly účinné, stav paní M. byl uspokojivý a
stabilizovaný, a tak začali s manželem plánovat další dítě. Své plány opět konzultovala
se svým lékařem, který neměl zásadní námitky a konečné rozhodnutí nechal na ní: „To
je tvoje věc.“ Řekl jí, že pokud si myslí, že to zvládne, on připomínky nemá. Paní M. se
brzy podařilo otěhotnět, ale těhotenství se bohužel nepodařilo udržet a potratila. To byl
další útok na psychiku manželů, protože se na dítě velmi těšili. Další pokus už však byl
úspěšný a syn V. se jim narodil v listopadu roku 2001. To bylo paní M. třicet let. I toto
těhotenství bylo rizikové, ale porod opět proběhl přirozeně, bez komplikací. Protože
svalová slabost a problémy s lokomocí se od prvního porodu prohloubily, byla péče
o druhé dítě náročnější. Paní M. se obávala syna nosit, a přestože by zřejmě nošení
dítěte zvládla, chtěla předcházet rizikům, takže si raději pořídila pojízdný košík. Do něj
syna přendala z postýlky a poté ho vozila po bytě, kam bylo potřeba. Když chtěla jít
ven, využívala pomoci svých přítelkyň, které bydlely ve stejném bytovém domě a také
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měly malé děti. Protože se tento dům nachází vedle silnice a nepatří k němu žádný
oplocený pozemek, nešlo nechat malé dítě či kočárek u domu bez dozoru. Když byl
synovi necelý rok, rodina se přestěhovala do svého současného bydliště. Zde byla péče
o syna i dceru trochu jednodušší, protože dům má velký oplocený dvůr a do vnitřních
prostor vedou pouze tři schody. Ty v té době paní M. zvládala vyjít bez problémů
a dokonce po nich dokázala vytáhnout do chodby i kočárek. Záporem tohoto bydlení
byla absence malých dětí v okolí. Aby mohl být V. v kolektivu, ve třech letech začal
navštěvovat místní

mateřskou školu. Do té ho však matka nemohla vodit. Školka

se nachází asi pět set metrů od místa bydliště rodiny paní M. a tato vzdálenost už pro ni
byla pěšky kvůli zhoršené lokomoci nedosažitelná. Chlapce do školky vodila starší
sestra nebo vozil otec. Do školy ho zpočátku doprovázeli starší spolužáci, kteří do ní
chodili okolo domu paní M. Starší sestra V. tou dobou již chodila na víceleté
gymnázium. Už odmala byl V. veden k samostatnosti, což bylo kvůli omezeným
pohybovým možnostem jeho matky nutností. Když byl menší, měl obavy, zda maminka
nemůže na svoji nemoc zemřít. Také se ptal, zda se nemoc dá vyléčit. Paní M. mu vždy
všechno úměrně věku vysvětlila. V době rehabilitačních pobytů paní M. se o syna staral
otec nebo přijížděla vypomáhat její matka. Protože sestra V. je o osm let starší, už také
dokázala s mnoha věcmi pomoci. V. si vůči matce vypěstoval silný ochranitelský pud.
Stále jí pomáhá a v současné době, když už je mu téměř šestnáct let, ji dokáže
i zvednout a pomoci při přesunech.
V průběhu ani

jednoho z obou dokončených těhotenství nebyly paní M.

prováděny žádně testy na zjištění možného přenosu její choroby na děti. Pouze byli
s manželem v genetické poradně na pohovoru. V té době jí lékaři tvrdili, že její
postižení je získané, přesná diagnóza nebyla stále známa.
Protože paní M. brzy po narození syna otěhotněla i přes antikoncepční tělísko
znovu a třetí těhotenství nepřicházelo kvůli zdravotnímu stavu v úvahu, podstoupila
umělé přerušení těhotenství. V roce 2006 pak lékaři u paní M. na její žádost provedli
sterilizaci, umělé přerušení vejcovodů.
Po narození syna dál paní M. jezdila každoročně do vinohradské nemocnice
na rehabilitační pobyty. Její stav se však dále postupně zhoršoval. Výraznější zhoršení
vnímala okolo pětatřicátého roku věku, tedy v roce 2006. V té době došlo k tomu, že se
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již sama nedokázala zvednout ze země. Protože má kvůli vymizelému patelárnímu
(čéškovému) reflexu sklony k pádům, byla pro ni nemožnost samostatného zvednutí
velmi frustrující. Pokud upadne, bez pomoci druhé osoby se již nezvedne.
V roce 2008 byla paní M. provedena další biopsie svalu, tentokrát z paže. Díky
ní konečně lékaři dokázali stanovit přesnou diagnózu. Byla prokázána myopatie – typ
Myoshi. Na zdravotní péči o paní M. toto zjištění žádný vliv nemělo.
Dalším zásadním zlomem v životě paní M. bylo, když se kolem roku 2010 díky
progresi onemocnění zvýšila svalová slabost horních končetin. Ty jí sloužily
ke zlepšení lokomoce. Opírala se jimi, když vstávala nebo se jimi přitahovala
za zábradlí při chůzi do schodů. To v současné době již nezvládá. Také se díky tomu
značně zhoršila možnost sebeobsluhy. Paní M. si všímá, že ke zhoršování stavu dochází
skokově. Najednou zjistí, že nezvládne pohyb, který jí nedělal větší problémy. To je
pro ni vždy velmi psychicky náročné období, kdy si zprvu vůbec nechce připustit, že by
se jednalo o zhoršení stavu a říká si, že je to jen dočasné. Zatím se paní M. daří
sebeobsluhu i péči o domácnost zvládat s použitím náhradních pohybových
mechanismů nebo s využitím kompenzačních pomůcek.
Na genetické vyšetření v Brně byla paní M. odeslána až v roce 2016. Toto
vyšetření prokázalo mutaci genu pro dysferlin. Jedná se o dědičné postižení. Toto
zjištění bylo zvlášť bolestné pro matku paní M., která si vyčítá, že s otcem dceři
onemocnění způsobili. Na genetické vyšetření byly pozvány i děti paní M. a její sestra.
Bratr zván nebyl z toho důvodu, že nemá žádné zdravotní potíže a ani potomky. Děti
paní M. i její sestra jsou po genetické stránce v pořádku a zvýšené riziko nehrozí ani
u dalších generací.
Od roku 1990 paní M. vyzkoušela různé léčitele, akupunkturu, bylinkové
přípravky nebo homeopatika. Bylo to velmi finančně náročné. Za léčiteli ji manžel
dovážel i dvě stě kilometrů. Vše bez zjevného efektu. Paní M. říká, že efekt se těžko
hodnotí. „Ale ono těžko říct, těžko se to hodnotí. Nevím, jaký by to bylo, kdybych tam
nejezdila.“ Jediný, kdo jí dokázal trochu ulevit od bolesti, byl místní léčitel S., který ji
navštěvoval doma v době, kdy ji velmi bolely bez jakékoli příčiny paže. Po jeho
návštěvě vždy cítila úlevu. V současné době již paní M. žádné léčitele nenavštěvuje.
Když neviděla žádné účinky, přestala věřit, že jí něco takového může pomoci. Jediné,
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co jí v jejím stavu pomáhá, je rehabilitace. Také bere vitamínové prostředky, které jí
byly doporučeny lékaři v počátcích její léčby. Doplňky stravy (karnitin, vitamín E,
koenzym Q 10) si kupuje sama a nasazuje si je podle aktuálního stavu. Předepsané má
pouze léky na vysoký krevní tlak. Vzhledem k přidruženým potížím vztahujícím se
k základní diagnóze je paní M. sledována i na kardiologii. Z tohoto pohledu zatím
nemá žádné problémy a je bez medikace. Pokud má větší bolesti, bere si na ně běžně
dostupné a volně prodejné léky (ibalgin, brufen).
Před zhruba sedmi lety k paní M. domů docházela nějakou dobu
fyzioterapeutka, která pracovala v místním Ústavu sociální péče. Několikrát týdně, než
šla na směnu do práce, chodila s paní M. cvičit. To paní M. velmi pomáhalo. Když tato
fyzioterapeutka začala pracovat v P. (dvacet pět kilometrů od místa bydliště paní M.),
mohla k paní M. přijít až pozdě odpoledne, což už nemělo efekt, protože na cvičení
musí být paní M. odpočinutá a v plné síle, jinak se rehabilitace míjí účinkem. Paní M.
zkoušela za fyzioterapeutkou dojíždět do ambulance v P., ale bylo to pro ni náročné.
Vozil ji manžel, když jel ráno do práce (podniká a v P. má svoji firmu), tam s ním
čekala, pak ji odvezl na polikliniku na lymfodrenáž a cvičení, opět čekala, než ji
manžel vyzvedne, byla s ním znovu v práci a domů přijela zcela vyčerpaná. „Takže to
nešlo zvládnout. To jsem říkala, že je mi ta rehabilitace na nic.“ Paní M. ví, že při své
diagnóze nemůže jít za hranici únavy. Za ta léta se naučila odhadnout, co ještě zvládne,
a musí být schopna říct i fyzioterapeutům, kteří s ní cvičí, že už potřebuje přestat.
Pro paní M. nebylo snadné sehnat někoho, kdo by k ní domů docházel a byl s ní
schopen cvičit. V současné době k ní již rok a půl jednou za týden chodí
fyzioterapeutka, která s ní provádí cvičení a aktivaci plosek nohou. Za toto cvičení paní
M. platí sedm set korun týdně. Paní M. také bylo posledních šest let umožněno
absolvovat rehabilitační pobyty v Praze dvakrát ročně, což je zatím pro stabilizaci
jejího stavu dostatečné. V rámci rehabilitace paní M. je stěžejní Vojtova metoda. Dále
cvičí podle Čápové a pomáhají jí i lymfodrenáže. Chválí si i takzvané měkké techniky
– techniku horké role, míčkování, suché teplo. Po rehabilitačním pobytu paní M. vždy
vnímá, že některé úkony v domácnosti zvládá lépe, také v oblasti sebeobsluhy vidí
zlepšení. „Říkám, na mně už to prostě není vidět, žádný zázrak, že bych se jako prostě
nějak výrazně zlepšila. Ale cejtím se, když se postavím, stabilnější, pevnější. Nebo když
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se zvedám ze záchodu, tak po rehabilitaci to jde mnohem líp.“ Protože denní
rehabilitace je pro paní M. nedostupná, v rehabilitačních pobytech opakujících se
po půl roce vidí možnost, jak svůj zdravotní stav udržet a zabránit jeho rychlému
zhoršování. Tyto pobyty pomáhají udržet paní M. co nejdéle schopnou samostatné
lokomoce.
Při rehabilitačních pobytech se paní M. věnují i ergoterapeutky. V rámci
ergoterapie se například řeší kompenzační pomůcky. Vyškolené ergoterapeutky
dokážou poradit s jejich výběrem i sháněním peněz na ty, které zdravotní pojišťovny
hradí jen částečně. Paní M. s tímto v místě jejího bydliště pomáhal jeden její známý,
který pracuje na sociálním odboru. Pomohl vyřídit příspěvek na automobil i čtyřkolový
skútr. Při ergoterapii paní M. spolu s ergoterapeutkou vybírala například nový
mechanický vozík, který potřebuje při delších vzdálenostech, pokud nemůže použít
skútr. Například když ji manžel veze k lékaři, vozík používají při přesunech
z parkoviště od automobilu a po chodbách lékařského zařízení. Vozík paní M. není
schopna sama ovládat, takže ji manžel musí tlačit. Ergoterapeutky během
rehabilitačního pobytu s paní M. řešily i možnost pracovního zařazení. Paní M. se však
cítí dostatečně vytížena péčí o rodinu a také se věnuje distribuci kosmetiky, takže tuto
možnost nevyužila. Problém vidí i v tom, že z místa svého bydliště se sama nikam
nedostane. „Takhle, já nemám pocit, že bych se doma vyloženě nudila. Ale prostě
se mnou řešili i pracovní zařazení, ale s tím, že odsud se člověk nikam nedostane...to je
tak pro ty pražský. Ale i by mi tam jako...prostě dokážou poradit, najít.“
Paní M. je v místě svého bydliště spokojena. Jak již bylo zmíněno, věnuje se
distribuci kosmetiky pro velkou mezinárodní společnost, péči o syna a domácnost. V té
jí pomáhá manžel, syn i další rodinní příslušníci. Má hodně přátel, kteří ji často
navštěvují a udržují s ní i telefonický kontakt. Velmi dobré vztahy má i s oběma bratry
svého muže a jejich manželkami. Paní M. se také účastní kulturních a sportovních akcí,
které se v místě jejího bydliště konají – fotbalových utkání a turnajů, slavností obce,
tanečních zábav nebo oslav narozenin přátel. Na tyto akce ji většinou doprovází
manžel. Pokud jsou akce pořádány pod širým nebem, přijíždí na ně na skútru, na němž
pak tráví celou akci a samostatně se na ní pohybuje. Na akce v uzavřených prostorech
je přístup obtížnější, protože většina objektů v obci není bezbariérově upravena. Paní
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M. se vždy dopraví na skútru před objekt a její manžel nebo přátelé ji vynesou
po schodech a usadí ke stolu. Paní M. je společenská, přátelská, veselá osoba, která
nezkazí žádnou zábavu. Svůj zdravotní stav bere s nadhledem a hovoří o něm naprosto
otevřeně.
V poslední době došlo v životě paní M. k velké změně. Její manžel si našel
novou partnerku, se kterou čeká dítě. Tuto informaci se nedozvěděla od manžela, ale
od své dcery, která pracuje v otcově firmě. V této firmě je zaměstnána i současná
partnerka manžela paní M. To, že jí manžel nedokázal říct do očí, že si někoho našel
a že čeká potomka, považuje za jeho velké selhání. Označuje to jako zradu. Stejně to
vnímají i obě jejich děti. Informaci o tom, že manžel čeká dítě s jinou ženou se paní M.
dozvěděla začátkem března 2017. V polovině dubna 2017 pak požádala manžela, aby
se ke své nové partnerce odstěhoval. V současné době tedy žije paní M. v domě pouze
se svým synem, který je jí velkou oporou a velmi jí pomáhá. Její manžel do domu často
dojíždí a stará se o vše, co je potřeba. Hodlá to dělat i nadále. Také svoji ženu stále vozí
na lékařská vyšetření, na návštěvy za příbuznými, doprovází ji na kulturní akce. Paní
M. v současné době víc než svůj zdravotní stav řeší rodinnou situaci. Sama péči
o rodinný dům nezvládne a její syn nemůže v patnácti letech převzít veškerou
zodpovědnost za svého otce a také musí mít svůj život. Paní M. se tedy obává
budoucnosti. Zatím neví, co bude, až se potomek manželovi narodí, jestli bude moci dál
počítat s jeho pomocí. Její manžel v tom nevidí problém, chce se dál postarat o dům
i svoji ženu. Rozhodnutí o tom, jak to bude dál fungovat, nechává na ní.

5.5 Analýza rozhovorů s respondentkou, jejími dětmi a její
sestrou
Kromě narativního rozhovoru, který sloužil k získání osobní anamnézy, byly
s respondentkou

provedeny čtyři

dílčí

polostrukturované

rozhovory zaměřené

na rehabilitační pobyty a jejich přínos pro její zdravotní stav. Doslovné přepisy těchto
prvních dvou rozhovorů jsou součástí příloh této práce (příloha č. 9 a 10). Další dva
rozhovory nepřinesly žádné nové informace, proto jejich doslovné přepisy nebyly
pořizovány.
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Na rehabilitační pobyty byly zaměřeny i rozhovory s dětmi a sestrou
respondentky. Jejich doslovné přepisy jsou též součástí příloh práce (přílohy č. 11
a 12).
Všechny tyto rozhovory měly přinést subjektivní hodnocení významu
rehabilitace pro respondentku.
Z rozhovoru s respondentkou vyplynulo, že rehabilitační plán je při jejím pobytu
na klinice vždy sestaven na základě vstupních vyšetřeních, s jejichž výsledky je lékaři
i fyzioterapeuty pokaždé seznámena.

Plán se posledních několik let téměř nemění

a sestává z dopolední a odpolední fyzioterapie, ve které dominuje Vojtova metoda
reflexní lokomoce. Ta je podle paní M. nejúčinnější. Denně jsou zařazovány
i lymfodrenáže a ergoterapie. Rehabilitační plán reaguje i na aktuální problémy, které
se k základní diagnóze přidružují, například při bolestech bederní páteře je zařazována
i magnetoterapie.
Respondentka je vždy s rehabilitačním plánem spokojena a uvádí, že takto
sestavený jí pomáhá nejvíce. Spokojenost vyjadřuje i se všemi lékaři a fyzioterapeuty,
se kterými se během svých pobytů setkala. Jediné, co by při rehabilitačním pobytu
změnila, je strava, která dle jejích slov není moc chutná.
Analýzou rozhovorů bylo zjištěno, že rehabilitační pobyty respondentka i její
okolí vnímají jako velmi přínosné. Po každém z těchto pobytů se paní M. cítí celkově
lépe. Při přesunech po bytě pociťuje lepší stabilitu, zmizí prý i únava, která před
pobytem nastupovala během dne dříve a ve větší míře. Respondentka také říká, že se jí
snadněji vstává ze sedu i lehu a cítí i úlevu od bolesti páteře a paží. Horní končetiny se
jí zdají posílené, lépe se jí provádějí běžné činnosti spojené s chodem domácnosti i
se sebeobsluhou, pevněji dokáže uchopit předměty. Paní M. také uvádí, že
po rehabilitačním pobytu vydrží stát bez opory o několik sekund déle a dokáže
zvednout horní končetiny do větší výšky než před ním.
Zlepšení zdravotního stavu respondentky potvrdily i její děti a sestra. Také oni
si všímají, že se pohybuje jistěji a zvládá větší škálu pohybů než před rehabilitací.
Sestra respondentky například uvádí i viditelnou korekci postavení jejích ramen.
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Respondentka, její děti i sestra shodně vypověděly, že zlepšení zdravotního
stavu přetrvává přibližně dva až tři měsíce po ukončení rehabilitačního pobytu.
Každotýdenní

fyzioterapie

prováděná

v

domácím

prostředí

nemá

dle

respondentky výrazný vliv na její kondici. Vnímá ji pouze jako udržovací - udržuje
zdravotní stav mezi rehabilitačními pobyty a zpomaluje proces jeho zhoršování.
Půlroční frekvence rehabilitačních pobytů se paní M. zdá dostačující. Lázeňská
léčba jí byla nabídnuta na začátku její léčby a neměla o ni zájem. Od té doby nikdo
podobnou nabídku nezopakoval, ale respondentka uvádí, že by stejně zájem neměla.
Psychologická pomoc nebyla nikdy nabídnuta paní M. ani jejím rodinným
příslušníkům. Psychický stav s ní v rámci rehabilitačních pobytů řeší ergoterapeutky
i fyzioterapeutky. Respondentka však uvádí, že pomoc psychologa nikdy nepotřebovala
a věří, že kdyby ano, byl by jí rozhovor s ním umožněn.
Zájem paní M. nikdy neprojevila ani o rehabilitaci sociální nebo pracovní. Vždy
se cítila plně vytížena péčí o děti a domácnost a distribucí kosmetiky, proto o pracovní
zařazení nestála.

5.6 Analýza lékařské dokumentace
K dispozici bylo posledních osm propouštěcích zpráv z Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady, kam paní M. dvakrát ročně dojíždí na rehabilitační pobyty.
Lékařské

zprávy

sloužily

k

potvrzení

objektivního

významu

rehabilitace

pro respondentku.
Každá ze zpráv obsahuje výtah z anamnézy, popis stavu respondentky při přijetí,
výsledky laboratorních vyšetření, použité fyzioterapeutické techniky, stručný popis
průběhu hospitalizace, závěry a doporučení.
Všechny

zprávy

zachycují

zdravotní

stav

respondentky

při

přijetí

na rehabilitační pobyt i při jeho ukončení. První dvě z nich jsou z pobytů v roce 2013.
Obě tyto zprávy shodně hodnotí respondentku při příjmu jako orientovanou
a spolupracující. Při vyšetření horních končetin (HK) byla shledána oboustranná
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hypertrofie nadhřebenového a deltového svalu a hypotonie na akrálních (okrajových)
částech. Síla HK byla povšechně oslabena, stisk asymetrický (méně levá HK) a celkově
slabší. Zjištěno bylo výrazné omezení hybnosti obou horních končetin (více levá HK).
Pasivní rozsah pohybů v ramenním kloubu je uváděn v normě. Reflexy na horních
končetinách jsou symetrické, výbavné. Na dolních končetinách (DK) bylo shledáno
zarudnutí kůže a pavoučkové névy v oblasti bérců. Lýtka byla na pohmat nebolestivá,
pulsace na perifériích hmatné. I na DK byla zjištěna hypertrofie a hypotonie svalstva,
difuzní snížení svalové síly a volná hybnost v kyčelních kloubech. U páteře byla
prokázána hyperlordóza prodloužená až do střední hrudní páteře a napřímení páteře
krční. Stoj respondentky je označen jako nejistý s přidržením a posunutím těžiště
doleva. Je popsán jako myopatický s hyperlordózou, oslabením dolních fixátorů
lopatek, přetížením svalů vedoucích podél bederní páteře a hypotonií hýžďových
a lýtkových svalů. Chůze s pomocí dvou NW holí je hodnocena jako myopatická
„kolébavá“ s vykopáváním špiček a našlapováním na zevní stranu nohy.
V obou zprávách je mezi použitými fyzioterapeutickými metodami uvedena
Vojtova metoda reflexní lokomoce, centrace ramenních kloubů a stabilizace lopatek dle
Čápové, lymfastim DK, mobilizace periferních kloubů HK i DK, horká role na plosky
nohou a obě HK, měkké techniky na oblast klíční kosti a hrudníku, HK i DK a bederní
páteře.
Zprávy uvádějí na konci pobytu u respondentky soběstačnost v rámci lůžka
i osobní hygieny, přičemž jsou některé činnosti prováděny náhradním stereotypem.
Z moiré vyšetření je patrno zlepšení postavení pánve, celkové napřímení páteře
a symetrizace trupu. Zlepšení je uváděno i u aktivace břišních svalů a v rozsahu flexe
kyčle a ramenních kloubů do flexe (cca o 5 – 10°). Chůze s NW holemi je na konci
pobytu popsána jako jistější a rychlejší. Přetrvává výrazná instabilita lopatek.
V doporučeních je v obou zprávách uváděna LTV dle provedené instruktáže.
Dvě zprávy z roku 2014 uvádějí při popisu stavu respondentky v době přijetí
na rehabilitační pobyty zhoršení stavu horních končetin – výrazné oslabení stisku, slabě
výbavné reflexy, výraznou insufienci (selhání činnosti) dolních fixátorů lopatek,
abdukci v rameni 35° vpravo a 30° vlevo s okamžitým elevačním souhybem ramen.
Na dolních končetinách jsou popsány nulové reflexy a otoky nártů a třetiny lýtek.
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Průběh fyzioterapie zůstal nezměněn.
V průběhu rehabilitačních pobytů v tomto roce došlo u respondentky
k výraznému zmírnění hyperlordózy a zlepšení postavení lopatek. Dále byl zlepšen jak
rozsah pohybu v ramenních kloubech, tak i stereotyp abdukce a flexe v těchto kloubech
a flexe/extenze v kloubech loketních. Mírně byl zlepšen i rozsah elevace obou paží.
V rámci myopatického testu respondentka zvládla upažení posunem po podložce
v celém rozsahu. Ve stoji a při chůzi s NW holemi byla zmírněna instabilita.
V roce 2015 není ze zpráv patrné výrazné zhoršení zdravotního stavu v době
přijetí k rehabilitačním pobytům.
Do fyzioterapie byla v tomto roce zařazena i kondiční cvičení (koncentrické
kontrakce bez odporu s vyloučením kontrakcí excentrických) a prvky respirační
fyzioterapie.
Při ukončení obou pobytů bylo i v roce 2015 zjištěno zlepšení zdravotního stavu
respondentky. Došlo ke srovnání pánve do roviny, snížení elevace ramen, zmírnění
asymetrie trupu, lopatek a skoliotického držení těla. Chůze se stala jistější s delším
krokem.
Poslední dvě propouštěcí zprávy pocházejí z července 2016 a ledna 2017. Tyto
zprávy uvádějí v době přijetí respondentky k rehabilitačním pobytům opět mírné
zhoršení stavu horních končetin – aktivní flexe v ramenních kloubech byla pro slabost
svalů omezena na 50°, abdukce na 30°; reflexy slabé, obtížně vybavitelné. Na dolních
končetinách byly zjištěny otoky nártů a prosaky bérců až do poloviny lýtek.
Pozorovány byly mírné známky chronické žilní insufience. Aktivní flexe v kyčli nebyla
možná ani tahem po podložce. Bylo popsáno postavení kyčelních kloubů a nohou
ve vnitřní rotaci.
Fyzioterapie v průběhu tohoto roku zůstala během obou pobytů nezměněna.
Obě zprávy zachycují zlepšení zdravotního stavu respondentky na konci
rehabilitačních pobytů. Je zde popsáno zlepšení celkové mobility, zvedání ze sedu
a hybnosti a obratnosti horních končetin. Ty respondentka zvedla nad horizontálu
bez větších obtíží. Zlepšila se i svalová síla. Zprávy dále uvádějí patrné snížení elevace
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ramen ve stoji, symetrizaci postury, uvolnění hypertonu svalů podél páteře a korekci
hyperlordózy. Zmírněna byla rotace pánve proti směru hodinových ručiček. Díky
zlepšení rozsahu pohybů dolních končetin byla chůze s NW holemi jistější.
Při propouštění z kliniky byla u respondentky při stoji patrna aktivace břišních,
hýžďových i pánevních svalů a napřímenější postoj. Zlepšila se aktivace horních
i dolních fixátorů lopatek, výrazně zlepšena byla i opora o obě chodidla. Dolní
končetiny byly v mírně výrazné vnitřní rotaci, ustoupily i jejich otoky. Propouštěcí
zpráva z ledna 2017 popisuje zlepšení v myopatickém testu dle Škorpilové, Kavkové
v bodech III (rychlejší otočení z lehu na zádech na břicho a zpět), IV (vstane sama,
náhradním stereotypem) a XI (přetáčí tužku v ruce normální rychlostí). Z moiré
vyšetření byla patrna symetrizace pánve, snížené napětí svalů podél bederní páteře,
zmírnění elevace levého ramene a zlepšení postavení lopatek.
Doporučena byla opět LTV dle provedené instruktáže.

5.7 Diskuze nad výsledky šetření
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo analyzovat subjektivní a objektivní
význam rehabilitace u ženy se svalovou dystrofií a oba úhly pohledu porovnat, přičemž
dílčími cíli bylo potvrdit význam rehabilitace z obou úhlů pohledu a posoudit, zda se
u progresivních svalových onemocnění uplatňuje koordinovaná rehabilitace v plné šíři.
Na základě výzkumu měly být zodpovězeny tyto otázky: Jaký je objektivní
význam rehabilitace u ženy se svalovou dystrofií v dospělém věku? Jaký je subjektivní
význam rehabilitace u ženy se svalovou dystrofií v dospělém věku? Jaké prostředky
koordinované rehabilitace se u ženy se svalovou dystrofií v dospělém věku používají?
Odpovědí na tyto otázky a splnění cílů výzkumného šetření bylo dosaženo
pomocí

těchto

výzkumných

technik:

analýzy

odborné

literatury,

rozhovorů,

anamnestických dotazníků, přímého pozorování a obsahové analýzy dokumentace.
Na základě kvalitativního výzkumného šetření byla zpracována podrobná případová
studie ženy, které byla diagnostikována svalová dystrofie.
Subjektivní popisy významu rehabilitace u svalových dystrofií byly získány
na základě analýzy rozhovorů

s respondentkou, jejími dětmi a sestrou. Objektivní
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význam rehabilitace byl posuzován podle rozboru několika lékařských zpráv
od různých lékařů rehabilitační kliniky a na podkladě přímého pozorování.
Výzkumné šetření potvrdilo význam rehabilitace ze subjektivního i objektivního
úhlu pohledu.
Subjektivní význam rehabilitace pro respondentku je nesporný. Po každém
rehabilitačním pobytu se cítí celkově lépe. Popisuje zlepšení stability a pohyblivosti
a zvětšení svalové síly. Pociťuje na sobě snížení až vymizení únavy a bolestí páteře
a horních končetin. Vnímá, že běžné každodenní činnosti zvládá lépe, rychleji a nemusí
při nich vydávat tolik energie. Toto zlepšení zdravotního stavu trvá dle respondentky
dva až tři měsíce po rehabilitačním pobytu, potom dochází k pozvolnému,
nenápadnému zhoršování. V době mezi pobyty, které se opakují po půl roce, jí
s udržováním stavu pomáhá týdenní placená domácí fyzioterapie.
Objektivní nálezy význam rehabilitace potvrdily. Rehabilitační pobyt má vždy
pro zdravotní stav respondentky velký přínos. Z propouštěcích zpráv je zřejmé, že
každý pobyt dokáže mnohé zdravotní potíže spojené s diagnózou svalové dystrofie
zmírnit, či dokonce odstranit. Intenzivní každodenní fyzioterapie během pobytů upraví
posturu respondentky. Zlepší až vyrovná se postavení pánve, koriguje se hyperlordóza
bederní páteře, aktivují se dolní i horní fixátory lopatek a sníží elevace ramen. Dojde
ke zvýšení aktivace břišních, hýžďových i pánevních svalů. Mobilita je celkově
zlepšena. U horních i dolních končetin je prokázáno zlepšení rozsahu pohybů.
Objektivní zlepšení zdravotního stavu respondentky je patrno z propouštěcí zprávy
po každém rehabilitačním pobytu. Zlepšení postury a rozsahu pohybů horních končetin
bylo potvrzeno i přímým pozorováním.
Lze říci, že objektivní nálezy po prodělaném rehabilitačním pobytu zcela
odpovídají subjektivním pocitům respondentky. Úkolem rehabilitace je u svalové
dystrofie udržení respondentky ve stavu samostatné lokomoce a sebeobsluhy po co
nejdelší možnou dobu. Z tohoto pohledu je význam rehabilitace nesporný a výzkumné
šetření ho prokázalo. Byly tak potvrzeny názory na tuto problematiku uváděné
v odborné literatuře. Přestože výzkumné šetření se zabývalo pouze jedinou
respondentkou se svalovou dystrofií, vzhledem k subjektivním pocitům, objektivním
nálezům a názorům v odborné literatuře je možno výsledky výzkumu zevšeobecnit.
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Posoudit, zda se u progresivních svalových onemocnění uplatňuje koordinovaná
rehabilitace v plné šíři, se nepodařilo. U respondentky se využívají především
prostředky léčebné rehabilitace. Rehabilitace psychologická jí ani její rodině nikdy
nabídnuta nebyla, psychický stav se řeší

pouze v rámci léčebných terapií. Nutno

zdůraznit, že respondentka nikdy o pomoc psychologa neprojevila zájem a život
se svojí diagnózou velmi dobře zvládá. Pedagogická rehabilitace u respondentky třeba
nebyla, protože její potíže nastoupily až v pozdějším věku. Neprojevila zájem ani
o sociální a pracovní rehabilitaci, ale uvedla, že v rámci ergoterapie by pracovní
zařazení mohla řešit, kdyby o to stála. V tomto konkrétním případě se tedy
koordinovaná rehabilitace neuplatňuje v celé šíři, ale je využívána pouze rehabilitace
léčebná. Vzhledem k jedinému objektu výzkumného šetření však není možné
zevšeobecnění.
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6 Závěr
Význam rehabilitace vzhledem ke zvyšujícímu se věku populace či nárůstu
vážných úrazů po autonehodách v poslední době stoupá. Pro osoby s tělesným
postižením je význam koordinované rehabilitace nesporný. U osob s postižením
získaným je to způsob, jak se navrátit k původnímu způsobu života, u těch s postižením
vrozeným zase rehabilitace umožňuje zlepšení zdravotního stavu a dává jim možnost
svůj život prožít co nejkvalitněji a pokud možno samostatně. Jak je tomu ale u osob
s degenerativními onemocněními, které nelze vyléčit? Je význam rehabilitace v těchto
případech opravdu evidentní, jak to zmiňuje odborná literatura? A jaký je rozdíl mezi
subjektivním vnímáním významu rehabilitace a jejím objektivním hodnocením?
Na tyto otázky se snažila tato diplomová práce přinést odpovědi.
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo analyzovat subjektivní a objektivní
význam rehabilitace u osoby se svalovou dystrofií a oba úhly pohledu porovnat.
Dílčími cíli bylo potvrdit význam rehabilitace z obou úhlů pohledu a posoudit, zda se
u progresivních svalových onemocnění uplatňuje koordinovaná rehabilitace v plné šíři.
Zpracováním podrobné případové studie ženy se svalovou dystrofií typu
Myioshi se podařilo prokázat, že objektivní nálezy po intenzivní fyzioterapii během
rehabilitačních pobytů potvrzují zlepšení zdravotního stavu a plně odpovídají
subjektivním pocitům této ženy. Výzkumné šetření prokázalo velký význam
rehabilitace ze subjektivního i objektivního úhlu pohledu. Léčebná rehabilitace je
v tomto případě jedinou možností, jak zmírnit průběh onemocnění a zpomalit proces
zhoršování zdravotního stavu.
Posouzení toho, zda se u svalových dystrofií koordinovaná rehabilitace
uplatňuje v plné šíři, nebylo možné. Respondentka dává přednost pouze rehabilitaci
léčebné a o jiné prostředky ucelené rehabilitace nejevila nikdy zájem, nevyužila je a ani
nepotřebovala. Protože je však v této práci zpracována podrobná případová studie
jediné ženy, nelze říci, že by se obecně všechny prostředky koordinované rehabilitace
neužívaly.
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Lze říci, že u osob se svalovými dystrofiemi by nejúčinnější byla zřejmě
každodenní odborně vedená fyzioterapie nejlépe v domácím prostředí. Ta však není
pro všechny tyto osoby dostupná. Proto intenzivní rehabilitační pobyty nabývají
na významu a stávají se opravdu jedinou cestou k udržení samostatnosti těchto osob.
Dodejme, že obrovské pokroky v medicíně dávají osobám se svalovými
dystrofiemi naději na to, že rehabilitace nebude v budoucnu jedinou možností
na zlepšení jejich zdravotního stavu a zpomalení průběhu onemocnění. V současné
době se již testuje lék na svalovou dystrofii typu Duchenne, který dokáže tuto maligní
formu „převést“ na formu Beckerovu, která má mírnější průběh. Doufejme, že
podobného úspěchu na poli medicíny se dočkají i osoby s ostatními typy svalových
dystrofií.
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