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Abstrakt

Cíle práce
Ozřejmit problematiku DMO.

Zmapovat možnosti sociální a zdravotní péče na Havlíčkobrodsku.
Vyhodnocením anketního

šetření

zjistit úroveň informovanosti o sociální a zdravotní péči

poskytované rodičům dětí s DMO na Havlíčkobrodsku.
Metody

Shromažd'ování informací k danému tématu - literatura, internetové odkazy,
konzultace s odborníky. Jejich vyhodnocení vyústí v popis problematiky a jednotlivých
pojmů způsobem

srozumitelným pro širší

šetření.

dojde k využití místního a anketního
sociální a zdravotní
Otázky anketního
rehabilitační

Z

péči

poskytovanou

šetření

Místní

rodičům

jsou pokládány

s

V praktické
šetření
dětmi

rodičům dětí

části bakalářské

práce

u organizací a osob mapuje

s DMO v Havlíčkově

s DMO

Brodě.

pravidelně navštěvující

ambulanci p.Jany Stejskalové v Havlíčkově Brodě.

výsledků

anketního

šetření

poskytnou podklady pro zhodnocení
poskytované

veřejnost.

rodičům dětí

dojde k vyhodnocení
úrovně

s DMO na

odpovědí rodičů,

které nám

informovanosti o sociální a zdravotní

Havlíčkobrodsku.

Výsledky anketního

péči

šetření

shrnuté do přehledové tabulky napomáhají analýze výsledků.
Výsledky

Na základě vyhodnocení místního a anketního

šetření

bylo zjištěno:

1. Pro rodiče a děti s DMO je sociální a zdravotní péče na Havlíčkobrodsku dostatečná.
2. O možnostech sociální a zdravotní

péče

se

rodiče dětí

s DMO dozvídají neoficiální a

neorganizovanou cestou.
3. Na

Havlíčkobrodsku

neexistuje organizace

či

osoba, která by

rodičům dětí

s DMO

poskytla komplexní informaci o možnostech sociální a zdravotní péče.

Klíčová
Dětská

slova

mozková obrna, motorický vývoj, hipoterapie, ucelená rehabilitace, raná

kompenzační pomůcky,

informovanost.
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péče,

The Abstrakt
Objectives of the thesis
To elucidate the issue of cerebral palsy.To map the availability of social and health care in
Havlíčkův

Brod region. The evaluation of the opinion poll ascertains the level of

informedness of social and health care provided to the parents of children with cerebrál
palsy in Havlíčkův Brod region.

Methodology
Compilation of data to the given topic - bibliography, Internet references,
tutorials. Data evaluation leads into the description of the problem and individua!
concepts in a way, which is accessible for wider public. The practical part of the thesis
uses local research and the opinion poll. Local research in organizations and people maps
social and health care provided to the parents of children with cerebral palsy in Havlíckův
Brod region. The opinion poll is carried out with the parents of children with cerebral
palsy, regularly frequenting Jana Stejskalová outpatient's rehabilitation in Havlíčkův
Brod. The opinion poll results yield parents answers, which supply us with the data for
evaluation of the informedness levels on social assistance and health care to parents of
children with cerebral palsy in

Havlíčkův

Brod region. The results of the opinion poll,

summarized into an overview tahle, help the results analysis.
Results
The data provided by the evaluation of local search and opinion poll have shown the
following:
1. Social assistance and health care to parents of children with cerebral palsy m
Havlíčkův

Brod region is sufficient.

2. Parents of children with cerebral palsy in

Havlíčkův

Brod region learn about the

possibilities of social assistance and health care through unofficial channels and
unorganized ways.
3.

Havlíčkův

Brod region does not have any organization or person which would provide

parents of children with cerebral palsy comprehensive information on the availability of
social and health care.
KeyWords
Cerebral palsy, motoric development, hippotherapy, comprehensive rehabilitation, early
intervention, compensation aids, infonnedness.
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1 ÚVOD
Během
dětmi

mé fyzioterapeutické praxe v Zambii jsem se v ambulanci setkávala s

s dětskou mozkovou obrnou (DMO).

Rodiče dětí

mohou obrátit pro další pomoc. Zambie je rozvojová

se

často

země,

ptali, kde a na koho se

kde fyzioterapie není zatím

dostatečně rozšířená

Málo dostupné jsou i další možnosti sociální a zdravotní péče, které

by byly vhodné pro

děti

rodiče

každá informace o možnosti další zdravotní

situace

rodičů

a

potřeba

uvědomila,

s DMO. Zde jsem si také

či

sociální péče.

vyjádřit, mě

se k tomuto tématu

jak cenná miiže být pro
Příběhy dětí,

nelehká

oslovily natolik, že jsem si za

téma své bakalářské práce zvolila právě tuto problematiku.
Dětskou
Důsledky

různá

mozkovou obrnu, charakterizuje

míra pohybového postižení.

tohoto postižení se projevují nejen v pohybu, ale i v potížích

v komunikaci, v různé

míře

sebeobsluze,

izolovanosti a závislosti na asistenci druhé osoby. Takto

postižení jedinci musí celý život
společenské.

při

Z toho vyplývá

překonávat překážky, ať

důležitost

rané

péče

už somatické, psychické nebo

a stanovení takového

výchovně

vzdělávacího opatření, aby byl zajištěn co nejoptimálnější rozvoj dítěte.<IS) I přes
vyspělost současné lékařské péče představuje

DMO nadále velmi specifický problém, se

kterým se musí vyrovnat nejenom dítě, ale především jeho rodiče.
Na

základě těchto skutečností

ráda dokázala
rodičům

a

odpovědět.

dětem

jsem si

jasně

zformulovala otázky, na které bych

Jaké možnosti sociální a zdravotní

s DMO? Jakým

způsobem rodiče

péče

(SZP) jsou nabízeny
péči

informace o dostupné

získali?

Kdo podává rodičům informace o možnostech poskytované zdravotní a sociální péče?
Otázka zdroje informací, tedy odkud
nejvhodnější péče

pro jejich

děti

se

může

zdát

rodiče

získávají rady a

nedůležitá.

doporučení

Moje praktická znalost však

ukazuje, že zdroj informací a komplexnost přehledu o dostupných službách, miiže být pro
rodiče

a následně pro děti s DMO zásadní.
Zformulované otázky

mě

pomohly stanovit jasné cíle

bakalářské

práce. Popsat

problematiku DMO, zjistit nabídku existující sociální a zdravotní péče pro rodiče a děti s
DMO v místě a anketním šetřením prověřit, odkud rodiče o existující nabídce vědí.
Za oblast výzkumu pro
bydliště.

Práce je

prostudovaných

materiálů

mého

DMO

(příčiny,

bakalářskou

rozdělena

práci jsem zvolila

část

na

Havlíčkobrodsko,

teoretickou a praktickou. Na

a vlastních zkušenosti popisuji v teoretické

projevy, formy, možnosti

léčby).
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V praktické

části

části

místo

základě

problematiku

místním

šetřením

zjišťuji

možnosti dostupné zdravotní a sociální

Havlíčkobrodsku
Věřím,

péče

pro

rodiče

a

děti

s DMO na

a pomocí anketního šetření zdroje informací.

že výsledky mé práce mohou

rodičům dětí

identifikovat dostupný rozsah sociální a zdravotní

péče

s DMO

zpřehlednit

a

na studovaném území a

identifikovat zdroje informací, tedy rodičům poradit, kde mohou získat rady a doporučení
o poskytované péči pro jejich děti.
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1.1 Cíle a úkoly

Cíle

1.

Ozřejmit problematiku DMO

2. Zmapovat možnosti sociální a zdravotní péče na Havlíčkobrodsku
3. Vyhodnocením anketního
péči

šetření

zjistit

úroveň

informovanosti o sociální a zdravotní

poskytované rodičům dětí s DMO na Havlíčkobrodsku.

Úkoly

1.

Sběr

literatury

2. Studium a zpracování odborné literatury s tématem DMO
3. Místním šetřením zmapovat sociální a zdravotní služby na Havlíčkobrodsku
4. Vybrat a zajistit vhodnou testovací skupinu
5. Sestavit otázky anketního šetření ke zjištění úrovně informovanosti
6. Vyhodnotit a vyjádřit zjištění
7. Stanovit závěr

1.2 Hypotézy
1. Nabízená péče pro rodiče a děti s DMO je na Havlíčkobrodsku dostatečná
2. Na

Havlíčkobrodsku

neexistuje organizace

či

osoba, která by

rodičům dětí

poskytla komplexní informace o možnostech sociální a zdravotní péče
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s DMO

2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Co je dětská mozková obrna
Dětská

mozková obrna (DMO) představuje jakýkoli

(od málo patrného až po úplnou bezmocnost) a je

stupeň

podmíněna

pohybového postižení

poškozením nezralého

mozku během jeho vývoje. Projevuje se variabilními poruchami koordinace a síly svalové
činnosti,

tedy poruchami držení

těla

a jeho motoriky.

Společně

s lehkou mozkovou

dysfunkcí, mentální retardací, autismem a epileptickou encefalopatií

patří

mezi

neurovývojová postižení
motorického vývoje
těhotenství, při

dítěte,

jež nastávají v důsledku postižení vývoje mozku

porodu a v prvních měsících života. Odborníci

2 až 5 dětí z 1000, přitom u jednoho
závažněji

polovina

dítěte

uvádějí,

během

že DMO postihne

z tisíce se jedná o postižení závažné. Více jak

postižených pochází z vysoce rizikové skupiny nedonošených

dětí,

především jsou to novorozenci s váhou pod 1500 gramů.<IO)

Zakladatel české dětské neurologie Ivan Lesný zavedl v roce 1952 označení
"perinatální encefalopatie", v roce 1959 pak
Dřívější označení"

druhů

a

stupňů

současný .název" dětská

mozková obrna".

perinatální encefalopatie" se však nadále používá pro souhrn všech

raného poškození mozku v perinatálním období. Neurologové dnes také

používají diagnózu CKP- tzv. Centrální koordinační porucha. (IR)

Počet dětí

s dětskou mozkovou obrnou stále

zlepšila péče o matku a
řada dětí,

zemřely.

které by

dítě,

dříve

přibývá.

Je to dáno i tím, že se

snížila se novorozenecká a kojenecká úmrtnost a zachrání se

v raném

věku

na následky nedonošenosti nebo

nějaké

nemoci

Tyto děti jsou však nyní často postiženy právě dětskou mozkovou obrnou.

2.2 DMO v historii
První zpráva o tomto
zaznamenal

případ

pravděpodobně

onemocnění

římského

císaře

je v díle

římského dějepisce

Tranquilla. Ten
případě

šlo

od narození kulhal a koktal a

měl

Claudia (42-54 n. 1). V jeho

o dyskinetickou formu DMO.

Císař

mimovolní pohyby.
Jeho vzhled byl tak abnormální, že byl ve svém okolí považován za
slabomyslného. Ani po dosažení plnoletosti mu nebyla přiznána svéprávnost. Podle toho,
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že napsal

dvě

nadprůměrně

dětskou

historická díla a podle jeho panování na

trůnu

však lze usoudit, že byl

inteligentní. Další historickou osobností, jež byla pravděpodobně postižena

mozkovou obrnou byl anglický král Richard III. Sám Shakespeare popisuje

tohoto panovníka ve svém díle jako "tak zohaveného, že po něm psi štěkají". První známé
výtvarné zobrazení

dětské

sedmnáctého století,
umělec

mozkové obrny pochází od José Ribera. Jedná se o obraz ze

umístěný

v pařížském Louvru. Jmenuje se

,,Koňská

noha". Další

byl Georgie Gordon, lord Byron, největší anglický básník 19. století. Tento slavný

bojovník za svobodu utlačených národů trpěl diparetickou formou dětské mozkové obrny.
Podle soudobé korespondence a
porodu,

pozdě

a

špatně

různých pamětí

stavěl

se

se tento

měl

na nohy a

umělec

narodil

chůzi.

vždy vadnou

při těžkém

Sám se však

22

rehabilitoval plaváním. < >

2.3 Vznik a příčiny nemoci

Dětský

mozek v embryonálním období a v prvních měsících život je ještě nezralý,

nevyvinutý a má velmi omezený
Různé

reakcí, kterými

může

reagovat na poškození.

škodlivé látky proto vyvolávají podobné změny. Tyto faktory můžeme rozdělit na:

•

předporodní

•

příčiny porodní

•

působících po

2.3.1

počet

(prenatální) působící v těhotenství;
(perinatální);

porodu (postnatálm').

Předporodní přfčiny

(prenatální )

V tomto období se za

původce

matky i plodu

(např. zarděnky,

první trimestr,

během něhož může

považuje jakékoliv

toxoplasmóza),
dojít k

infekční

a virová

přičemž nejnebezpečnější

zánětu

onemocnění

je pro embryo

mozku vyvíjejícího se zárodku, a k jeho

možnému poškození. (t 2)
Dalším

nepříznivým

způsobit nedostatečné
nepříznivě ovlivňovat

vlivem

může

být krvácení

během těhotenství,

zásobování plodu kyslíkem. Vývoj mozku
narkotika používaná

při

dítěte

které

může

mohou také

operacích nebo rentgenové paprsky. Za

jednu z nejdůležitějších příčin dětské mozkové obrny je považována nedonošenost, jež je
příčinou

vzniku DMO asi u poloviny postižených dětí.

- 12-

2.3.2 Příčiny porodní (perinatální)

Tyto
Nejčastější

pHčiny

se považují za

nejvýznamnější

ohrožující situace nastává při dlouhotrvajícím porodu,

k rozdílům v tlacích mezi porodními cestami a
cestách a

faktory vzniku DMO u

tělo

dělohou.

Je- li

plodu v děloze, krev se v hlavičce hromadí,

během něhož

hlavička

může

dítěte.

dochází

již v porodních

dojít ke krvácení do

mozku a také k jeho špatnému zásobování kyslíkem. K dalšímu závažnému rizikovému
faktoru pro vznik
podmíněné
překotný

dětské

selhání dodávky kysh'ku.
Při

porod.

patří

mozkové obrny

asfyxie novorozence, kde se jedná o

Nebezpečím

pro mozek

dítěte představuje

rychlém vyrovnání rozdílu mezi tlakem

také

nitroděložním

a

atmosférickým, může dojít k poškození cév a nastane krvácení. NepHznivý vliv může mít
také novorozenecká žloutenka, předčasný odtok plodové vody a císařský řez. (t2)

2.3.3 Příčiny poporodní (postnatálni)
Také některá
zapHčinit

vznik

onemocnění novorozenců

dětské

v prvních dvanácti měsících života mohou
především zánětlivá onemocnění

mozkové obrny. Bývají to

centrálm'ho nervového systému např.

záněty

mozku a mozkových blan.

K poškození mozku může také dojít při rozsáhlejších hnisavých procesech na kůži
toxickým

působením, při zánětu

plic, který omezuje dýchání a mozek trpí nedostatkem

kyslíku. (l2)
Po porodu

představuje

pro

dítě

velké riziko novorozenecká žloutenka

z inkompatibility Rh faktoru, zejména při opakovaném těhotenství.

2.4 Projevy dětské mozkové obrny
Nemocný s DMO může mít problémy s provedením jemných pohybových vzorců,
jako je psaní nebo

stříhání nůžkami, může

mít obtíže s udržením rovnováhy a s chůzí.

Mohou se vyskytnout mimovolní pohyby, jako jsou napHklad kroutivé pohyby rukou
nebo

vůlí

neovladatelné pohyby úst. PHznaky se liší ,jedinec od jedince" a u téhož

nemocného se mohou v průběhu

času různě měnit.

navíc vyskytnout další zdravotní problémy
mentálních funkcí.
automaticky

těžký

Přes všeobecně

vžité

handicap. Zatímco

U

některých

včetně

přesvědčení

dítě

lidí se s DMO se mohou

epileptických

záchvatů

a poruch

nemusí znamenat diagnóza vždy

s těžkou formou DMO je mnohdy zcela
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neschopné

chůze

formou postižní

a potřebuje velmi
může

Současná

komplexní a celoživotní péči,

dítě

s lehkou

být jen lehce nemotomé a obejde se bez speciálni pomoci.
onemocněni vyléčitelné,

veškerý výzkum neni toto
prevence.

náročnou,

ani neexistuje jeho spolehlivá

medicína přesto nabízí nemocným s DMO pomoc

míměnim některých projevů nemoci

Přes

alespoň částečným

vedoucím ke zlepšeni jejich kvality života.

2.5 Formy dětské mozkové obrny
Lékaři

poruchy do

době

v dnešni

čtyřech

klasifikují jednotlivé typy DMO podle charakteru hybné

širších kategorií: formy spastické, forma athetoidní, ataktické a

smíšené formy. <26>

2.5.1 Spastické formy

dětské

mozkové obrny

Postihují asi 70 - 80 % nemocných s DMO. Jejich svaly jsou v postižených
partiích ztuhlé a trvale stažené (spastické). Bližší popis
určeni,

které

části těla

končetiny

těchto

forem nemoci vychází z

jsou spastické. Název vychází z latinského

v kombinaci s

plegie je jen velmi málo

označenim

označeni

postižené

paréza (oslabem') nebo plegie (ochrnutí),

častá, většinou

se jedná o parézu.

Hovoří

přičemž

se tak o spastické

diparéze/diplegii, spastické hemiparéze/hemiplegii, spastické triparéze/triplegii, nebo o
spastické kvadruparéze/ kvadruplegii. <28>
Postižené

končetiny

hluboké šlachové reflexy a
neléčených případů

typická

zaostávají v
často

růstu

za zdravými. Je zvýšeno svalové

napětí

bývá sklon ke kontrakturám. U diparézy je u

nůžkovitá chůze

s našlapovánim na

špičky,

k tomu přistupuje porucha hybnosti na hornich končetinách a hybnosti

a

včas

u kvadruparézy

svalů

úst a jazyka s

následnou poruchou řeči. Časté je sbíhavé šilháni a 25 % těchto dětí má epilepsii. Většina
dětí

se spastickou formou DMO má normálni intelekt a dobrou prognózu pro sociálni

nezávislost, pouze těžká kvadruparéza bývá spojena s mentálnim postižením. <26>

2.5.2 Forma athetoidní (dyskinetická)

Tato forma

tvoří

asi 20 %

případů

DMO, je

ganglií v mozku. <26>
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způsobena

postiženim bazálnich

opakovaně provádějí dětští

pediatři

neurologové,

specializovaní na diagnostiku

časných

poruch hybnosti, případně rehabilitační lékaři a fyzioterapeuti.(9)

Včasná

včasného

diagnóza CKP je podmínkou

Právě

rehabilitace Vojtovou metodou reflexní lokomoce.
jasně

prokázal,

měsíce

věku

~

dětí

u

léčby,

tj.

především

Vojta se svými spolupracovníky

ohrožených vývojem DMO lze zahájením rehabilitace do 3.

sekundárně

preventivně

lehčích

zabránit rozvoji

spastických forem DMO i atetózy, u zbytku
alespoň značně

zahájení

dětí

s

nejtěžším

středně těžkých

a

poškozením mozku potom

zmenšit tíži jejich postižení a zvýšit předpoklady k dosažení co nejlepší

kvality života. (lO)

2.7 Průběh

dětské

Postižené
Pohybově

mozkové obrny

dítě

v prvních dnech života bývá

je nevýrazné,

např.

držení některé končetiny či
Rovněž

končetin.

psychický vývoj bývá

neuchopí podávané
pozdě tvořit věty.

opožděn.

špatně

pije.

lze brzy zpozorovat strnulejší

V této

době

je duševní vývoj úzce spjat

slyší.

Začíná pozdě

předměty očima,

mluvit jednotlivá slova a

Udržování čistoty (moči a stolice) bývá také opožděno.

dětskou

mozkovou obrnu je to, že vývoj probíhá

"ve skocích". Je porušen plynulý sled

duševních schopností normálního jedince.
sedět

často

dlouho nesleduje ukazované

předměty, často hůře

Charakteristické pro
nerovnoměrně

a

spavé a

Vždy je opožděn motorický vývoj (vývoj hybnosti).

Post~né dítě

s rozvojem hybnosti.

peřinek

nekope do

abnormálně

časových

dat vývoje pohybových i

Například dítě začíná

stát, aniž

dříve umělo

a udržet zpříma hlavičku, jinde se pozoruje přibrzdění vývoje na jeho určitém stupni

a v následujícím časovém údobí jeho urychlení, takže

dítě

celkové opoždění více

či méně

dohání.<7)
Dětská

dětí vytvořeny

mozková obrna se projevuje v různých formách. Ty nejsou u poškozených
hned, ale vyvíjí se

dozrává mozek a
v různých
zvláště

mění

příznacích

kolem

věku,

postupně přibližně

v průběhu 2. a 3. roku života, jak

se jeho funkce. I potom se však jednotlivé formy nemoci

nebo dokonce
kdy

přechází

děti začínají

jedna v druhou. Tyto

chodit do školy, a

puberty. (7)
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změny

ještě nápadněji

mění

se objevují
na

začátku

2.8 Léčba a

péče

Léčba děti

o jedince s dětskou mozkovou obrnou

postižených

dětskou

má mnoho složek. Jde o dlouhodobou
měsíce.

Dá se

říci,

způsobem vlastně

dítě

že

mozkovou obrnou je velmi složitý proces, který
léčbu,

s DMO by se

většinou

která

mělo léčit

netrvá dny, ani týdny, ani
dospělosti

stále, až do

celý život.

Každé, i malé zlepšení je vykoupeno zpravidla velkou námahou a
rehabilitačního

rodičů dítěte. Dětská

pracovm'k:a nebo
během

neprogresivní,

a svým

života se nezhoršuje.

porucha se ani nezhoršuje, ani se

nešíří

Zůstává

mozková obrna je

porucha

určité části

do dalších oblastí mozku. Avšak

může přece jen dojít k určitému vývoji změn, zvláště

trpělivostí

onemocnění

mozku a tato
během

života

v končetinách, většinou v souvislosti

s tím, jak dozrává nervová soustava a jak se vyvíjí celý organismus

dítěte.

Proto je

potřeba provádět zejména léčebnou rehabilitaci skutečně vytrvale a dlouhodobě. (Z2)

V

současnosti

medikamentózní

se používá

léčba

několik způsobů léčení.

Je to

a transplantace hypofýzy, logopedická

smyslových poruch, chirurgická, ortopedická a neurologická

léčebná

léčba, léčba
léčba,

rehabilitace,

a kompenzace

používání

různých

technických pomůcek, pracovní a sociální rehabilitace.

Obecně
překonat

čím dříve

platí, že

je komplexní

vývojovou poruchu nebo se

Do terapeutického týmu

patří

naučit

specialisté

léčba

zvládat

zahájena, tím

různé

různých

větší

má

dítě

úkoly alternativními

odborností

vzdělaní

šanci

způsoby.

ve specifické

problematice DMO:
•

Odborný

postižené

lékař,

děti.

komplexního

u nás zpravidla

Tento

lékař

léčebného

je

(dětský)

většinou

neurolog, s erudicí v péči o

vedoucím týmu

plánu a koordinací všech

Fyzioterapeut je jedním z nejdůležitějších

členů

dítěte.

týmu. Sestavuje speciální

program cílený na zlepšení zbytkových motorických funkcí a aktivaci
mechanismů

ke zlepšení hybnosti nemocného.

za sestavení

dílčích léčebných přístupů. Kromě

jiného také dlouhodobě sleduje psychomotorický vývoj
•

zodpovědným

vývojově

Rehabilitační cvičení

cvičební

kompenzačních

s nemocným také

sám provádí a zacvičuje rodinu nemocného v jeho provádění.
•

Ortoped,

řeší

konzervativními

či operačními

postupy poruchy pohybového aparátu

vzniklé v důsledku nemoci, které nelze léčbou či rehabilitací ovlivnit.
•

Logoped, podílí se na péči o nemocné DMO diagnostikou a léčbou poruch řeči
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•

( Dětský ) psycholog, pomáhá nemocným a jejich rodinám zvládat specifické stresové

situace s pojené s postižením.

•

Speciální pedagog, hraje důležitou roli v týmu při výchově a výuce nemocných.

•

Sociální pracovník, napomáhá nemocnému v integraci do společnosti a jeho rodině

v zabezpečení komplexní

péče

o nemocného

včetně zajištění

dávek a pomoci, a to

s využitím státní podpory a svépomocných organizací. (l6)
Řada studií prokazuje, že právě podpora rodiny a motivace nemocného jsou
nejdůležitějšími

2.8.1

Léčebná

faktory, které ovlivňují dosažení dlouhodobých léčebných cílů.

rehabilitace

Cílem všech metod je prevence vzniku kontraktur, proto se mnozí snaží
předcházet

nežádoucím pohybům a podporovat normální aktivitu. Elasticitu však provází

i svalová slabost a pro pacienta je samostatné cvičení obtížné. Účelnější je na základě
vlastních zkušeností s jednotlivými technikami sestavit pro každého pacienta specifický
splňuje

program, který

jeho

potřeby.

Je

třeba

dbát, aby terapeutické systémy neporušily

normální rodinné činnosti a aby dítě ani rodiče nepřetížily. Život se tedy nemá přizpůsobit
terapii, ale terapie životu.<tt)

Vojtova metoda reflexní lokomoce
Používá se již od kojeneckého
což ji v souvislosti s potřebou

věku, neboť

začít

léčbu

z nejfrekventovanějších metod. Uvedením
tlakovou stimulaci

přes "spoušťové

dítěte

nevyžaduje

co

nejdříve

do

přesně

vědomou
řadí

spolupráci dítěte,

u nás mezi jednu

definované výchozí polohy a

zóny" jsou vyvolány reflexní vrozené pohybové

vzorce, které jsou pro fyziologický pohyb nezbytné. U

dítěte

se tak vybavuje základní

pohybový stereotyp.
U zdravých

dětí

je tento pohybový stereotyp

běžný,

avšak u postižených

dětí

musí být

nacvičen.

Vojtově metodě

více postižené

se vytýká, že je

děti potřebují

i

příliš

drastická pro

silnější podněty,

pláč dětí při cvičení.

aby se aktivovaly.

skutečnosti

Dítě někdy

stimulováno značným tlakem, aby se začalo motoricky projevovat.<16>
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Ve

musí být

Metoda manželů Bobathových

Tato metoda vyšla z metodiky Fayovy, z názoru, že u postižených dětí je postižen
svalový tonus. Hledá reflexní

inhibični

relaxace.

Končetiny

uvádějí

postupně

dosáhne zlepšeni výchozích poloh pro
správně.

vykonávat

a trup se

Pozvolna se

polohově náročnější
dítěte.

normálního

a z té se

polohy, tj.

opačných

do

přechází

začíná

růmé

polohové situace, jimiž dosahuje

poloh, než které zaujímají,

určitý

pohyb, který potom

od jedné reflexní

inhibični

čímž

se

může dítě

pozice do pozice

s nácvikem volni hybnosti podle schématu vývoje

Velkou pozornost se

věnuje vzpřimováni

hlavy a

vzpřimovacím

reakcím vůbec. (7)

Synergická reflexní terapie
Slučuje

vybrané prvky z několika užívaných reflexních terapií. Kombinace

jednotlivých reflexních terapií aplikovaných

současně během

ošetřeni přináší

jednoho

vzájemné ovlivňování účinků jednotlivých technik neboli synergetický efekt. Tato metoda
slučuje elementy z myofasciální techniky, akupresury, masáže hlavy, dlani a chodidel.<16)

Metoda Kabatova
Opět

diagonálně

vyžaduje spolupráci ze strany
se

součastnou

dítěte. Zaměřuje

se na pohyby vedené

rotací. Provedeni pohybu se stimuluje protaženim svalu,

kladenim odporu a tlakem na sval. Vždy se aktivují celé svalové skupiny, každý sval tu
plni svou vlastni funkci. <16>

Metoda Andráse Petóho

Je propracovaným celodenním výchovným procesem, kdy největší
na iniciativu a aktivitu
základě

dítěte. Cvičeni

rytmicky zadaných

dřevěným

nábytkem.

osmičlenných

povelů.

se skládají z jednoduchých úkonů,

Pracuje se s nejrůznějšími

Rehabilitační

důraz je

kladen

prováděných

pomůckami

na

a speciálním

program probíhá v průměru 7 - 8 h, ve zhruba

skupinkách. Stálá přítomnost až šesti

rehabilitačních pracovníků zajišťuje,

aby děti zvládali cvičeni pokud možno bez použití patologických vzorů. (16)

Metodika profesora Tardieu

Jde
co

především

nejméně

o psychoterapii rodiny a instruktáž, jak s dítětem zacházet, aby byl

blokován rodinný život a

dítě

se pokud možno cítilo spokojené.
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Prostředí,

ve

dítě

kterém

žije, se vybaví technickými

pomůckami, doporučí

se dostupné

sociálně

-

ekonomické podpory a v krajním případě trvalá ústavní péče. <16>

Fyzikální terapie

Využívá léčbu ultrazvukem, magnetoterapie a léčbu světlem. Specifickou kapitolu
představuje

laserové

záření.

vodoléčba, např. rehabilitační

Dále sem
bazén,

patří léčba

teplem (termoterapie) a zejména

perličková lázeň, vířivá lázeň. Vodoléčba

je

dětmi

s DMO velice dobře přijímána a její aplikace je velmi přínosná hlavně po operacích.<16)

2.8.2 Medikamentózní léčba

Působení léčiv

Většinou

na poruchu hybnosti je až na výjimky relativním zklamáním.

se používání omezuje na

zmírnění význačných spazmů

Zkoušela se mnohá léčiva. V poslední době se do
blokuje

uvolňování

uvolnění

nejtěžších případů.

léčby úspěšně zařadil

botulotoxin, který

acetylcholinu na nervosvalové ploténce tím lze dosáhnout lokálního

svalu. Jeho

končetinách

u

účinek

prokázaly jeho

je

přechodný.

účinnost

Kontrolované studie na horních i dolních
přídatná

a používá se jako

terapie k druhým

metodám léčby spasticity.<11>

2.8.3 Ortopedická léčba

Mnohým kontrakturám a abnormálnímu
předcházet časným

růstu svalů

a tím i poruchám

kloubů

lze

použitím dlah a udržováním kloubu v neutrální poloze. Ortopedické

výkony mohou pomoci proti vzniku fixních kontraktur

korekční

operaci. Její výkony

mohou pomoci hybnosti. (ll)

2.8.4 Logopedická léčba

Většina děti

různé

poruchy

mnohým poruchám tohoto druhu lze

úspěšně

s DMO má

řeči,

které se musí

logopedicky

čelit.

zavčas léčit,

Poruchy

s DMO se vyskytují v souvislosti s poruchami hybnosti, ty pak postihují
ústrojí též svalstvo jednotlivých mluvních

orgánů

projevu. <16)
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řeči

kromě

protože
u

děti

hybného

a tím i jednotlivé složky mluvm'ho

2.8.5 Komplementární a alternativní způsoby léčby

Doplňují
věkových

metody

skupin, u

samostatné

konvenční

dětí

s kvadruparézou a

chůze. Převážně

Rodiče

medicíny.

těžším

je volí

především

u

dětí

mladších

hybným postižením bez možnosti

je kombinují s tradiční "standardní"

léčebnou péčí.

oblíbenými metodami jsou hipoterapie a canisterapie. K dalším metodám

Velmi

patří např.

homeopatie, reiki, akupunktura/akupresura, reflexní masáže.<12>

ffipoterapie
Hipoterapie je rehabilitační metoda využívající léčebného působení jízdy na koni a
má tyto hlavní

léčebné účinky:

•

Ovlivnění

•

Protažení zkrácených svalů.

•

Stimuluje vzpřímené držení těla.

•

Ovlivňuje psychiku podporuje rozvoj sociálního kontaktu. <23>
Při

svalového napětí (snížení u elasticity, zvýšení u hypotoniků).

ježdění

psychoterapeutickém

u většiny

pacientů, kteří

díky své

emoční neutralitě,

dochází k významnému oživení emotivity

mají emotivitu plošší nebo jsou

laděni subdepresivně. Kůň

nezaujatosti a nepřítomnosti

také

předsudků umožňuje člověku

získat emočně korektivní zkušenost.
Kladné
vytváří

u

dětí

emoční ladění

ve styku se

zvířetem

podmínky pro budování a zvýšení

pak vyžaduje od klienta odvahu, rozvahu a

spolu s vytvořením

sebevědomí

přehled,

emoční

vazby

a sebeúcty. Samotná jízda

což jsou vlastnosti, které je

třeba

24

podporovat bez ohledu na diagnózu. < >

Canisterapie
Canisterapie je metoda,
psychomotorický vývoj

při

jedinců

které se využívá kontaktu se psem, má vliv na

zdravých i se speciálními

potřebami

všech

věkových

kategorií. Pes se stává jejich dobrým kamarádem, který tím, že jejich lásku oplácí svou,
uspokojuje jejich citové

potřeby,

pomáhá rozvíjet sociální vztahy, adaptivní a sociální

chování, tj. ovlivňuje oblast sociálně emoční.
Pes motivuje

děti

oslovovat psa jménem.

i v oblasti
Děti,

řečové, některé

se snaží opakovat jednoduchá slova,

které nemluví, dávají najevo radost z přítomnosti psa

broukáním nebo úsměvem.
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Pro

děti

položit nohy

s vice vadami je vhodné polohování se psy.

či

ruce, vnímat jeho dech a teplo,

čímž

Dítě

si na

ně může

lehnout,

dochází k prohřívání a postupnému

uvolňování spastických svalů končetin před následnou rehabilitaci. (l7)

V

péči

o jedince s diagnózou DMO je velmi

systému rehabilitace, který zahrnuje

péči

důležitý

také pojem uceleného

zdravotnickou, pedagogicko psychologickou,

sociálně právní a péči v oblasti pracovní rehabilitace. <8>

2.8.6 Ucelený systém rehabilitace

Dle definice

Světové

zdravotnické organizace jde o

koordinované úsilí o co nejrychlejší a co nejširší zapojení

včasné,

občanů

plynulé a

se zdravotním

postižením do všech obvyklých aktivit života. <•>
Jak

upozorňuje

Libor Novosad, v

případě

DMO se však nejedná o znovunabytí, tedy

rehabilitaci schopností a dovedností, ale o jejich získání, tedy habilitaci. Proto by byl
správnější v užívání termín habilitace. (l) V České republice se však jeho používání zatím

neujalo.
V
kromě

současném

rehabilitace

pojetí je rehabilitace chápána jako interdisciplinární obor, tedy
léčebné,

kterou

zajišťuje

tým

lékařských

odborníků

(lékař,

fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog), zahrnuje ucelený systém rehabilitace také
rehabilitaci sociální, pracovní a pedagogicko psychologickou.
péči. Právě

komplexnost je

předevšfm včasnou

intervenci, která

Rehabilitace má nabízet souvislou a koordinovanou
velmi
je u

důležitá.
dětí

V rehabilitaci znamená komplexnost

ohrožených vývojem DMO velmi

rehabilitačních prvků (léčebných,

důležitá,

propojenost jednotlivých

sociálních, pedagogických a pracovních) a uplatňování

rehabilitace po celou dobu její potřebnosti s ohledem na věk osoby.<S)

Léčebná

rehabilitace se

vyznačuje

propojením mezi diagnostikou a terapií pro

dosažení a podpoření optimální funkce organismu.<S) je dále zaměřena na odstranění
postižení a funkčních poruch a také na eliminaci následků zdravotního postižení. <8>
Diagnostiku provádí

lékař

specializovaný na oblast

rehabilitační

a fyzikální

medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, psychologie, logopedie, animoterapie, další specifické
terapie (muzikoterapie, arteterapie atd.) a proces
jejich využívání. (S)
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zabezpečení kompenzačních pomůcek

a

Sociální rehabilitace je proces k dosažení

maximálně

možné

soběstačnosti

za

účelem nejvyššího možného stupně sociální integrace. (l) Jej i součásti je zajištění

materiálních podmínek a ekonomické stability rodiny
kompenzační pomůcky, přimáni mimořádných
uplatňuje

(např. přispěvky

na

rehabilitační

a

výhod apod.). Sociální rehabilitace

metodu reedukace (rozvoj poškozené funkce a zbytkových schopnosti),

kompenzace (náhrada postižené funkce jinou nepoškozenou funkci) a akceptace

(přijeti

života s postižením). <8 >
Pedagogická rehabilitace jako pojem,
v českém právním

řádu

stejně

jako sociální

či

pracovní rehabilitace

neexistuje. Je nahrazován pojmy speciální pedagogika, speciální

vzděláváni, vzděláváni zdravotně postižených lidi apod.<5) Vycházi ze skutečnosti, ~

výchova a vzděláváni nejsou doménou pouze

dětského věku,

nýbrž se jedná o celoživotní

procesy.<8>
Hlavním smyslem je poskytnout
i obsah

vzděláni,

pomoci k

samostatnost a aktivní

dos~

spoluúčast

osobě

se zdravotnim postižením optimálni formu

co nejvyššího

stupně vzděláni

s cilem

podpořit

běžných

sociálních

zahrnuje soustavnou péči

věnovanou

osoby s postižením ve všech

aktivitách. (S)
Pracovní rehabilitace je proces, který v
lidem se zdravotnim

post~ním,

sobě

a to tak, aby se mohli uplatnit v pracovní

trhu práce). Naléhavost pracovní integrace je dána také tim, že práce
potřeby člověka

a pokud není tato

potřeba

patři

saturována, docházi k frustraci,

stresovému stavu. Smyslem pracovní rehabilitace je takovým
předcházet. <>
8
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stavům

činnosti

(na

mezi základni
či

dokonce ke

pokud možno

Léčebná

Pedagogická rehabilitace

rehabilitace

fyziotetapie. ergoterapie
khru~ psychologie
klmická logopedie
neurologte, ortopedie, léčiva
alternativní zpiisoby
- muzikoterapie, Mteterapte
- hipoterapie, canisterapie

mtegt·ace v běžné matei'ske škole
dermi pob}t ve spectálnlch školách
osobní asistence
spt:eiálně pedagogické centrum

služby rané péče
osobnt asistence
·certtra denních služeb
denní a týden! stactonále
~octálně pravni poradenstvl

Pracovní rehabilitace

Sociální rehabilitace

Obrázek 1- Systém ucelené rehabilitace<7)

Evropská

wůe

vyzvala své

členské země,

aby se ucelený systém rehabilitace

(comprehensive rehabilitation) stal součástí politiky státu. Přestože se již v České
republice

vytvářel

návrh zákona, zatím pro takto pojatou rehabilitaci

dostatečná

legislativa neexistuje. (I)

2. 9 Raná péče
Pojem raná
intervention",

péče

německého

vznikl v roce 1993

překladem

z anglického výrazu "early

výrazu "fiiihfórderung" a dalších. Termín ,,raná" vystihuje

věk

klienta- dítěte, pro kterého je tato služba určena. Termín "péče" v tomto smyslu označuje
soustavu služeb, nikoliv péči ve smyslu zajišťování základních životních potřeb osoby.<S)

Cíle rané péče jsou:
•

snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj;

•

zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy;

•

posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech;

•

vytvořit pro dítě, rodinu o společnost podmínky sociální integrace. (IS)
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Ve vývoji

dítěte

hrají první 3 roky života zásadní roli. V tomto období lze nejvíce

využít plasticity mozku a

kompenzačních

období zanedbá, možnosti vývoje

dítěte

možností organismu. Pokud se

se mohou v

některých

právě

oblastech zcela

toto

uzavřít

nebo extrémně snížit.
Člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe se přizpůsobuje změnám v raném dětství.<S)

Klienty služeb rané péče jsou:
•

rodiče

dítěte

s dítětem se zdravotním postižením, ve věku od Odo 4 let, případně do nástupu

do předškolního nebo školm'ho zařízení;

•

rodiče

•

rodiče

s dítětem, které má kombinované postižení, ve věku od Odo 7 let;
s dítětem, jehož vývoj je ohrožen, od O do 2 let (nedonošené

děti, děti

s traumatickým průběhem porodu);
•

rodiče s dítětem, u něhož je zdravý vývoj ohrožen v důsledku sociálního prostředí.(l5)

Centra (střediska) rané péče
Centra rané
úpravách vhodných

péče

nabízejí pomoc

hraček

nebo

pomůcek

při

a

podporuje celkový vývoj

dítěte.

poradenství a pomáhají s
zařízení. (ll)

přípravou dítěte

Centra rané
zpravidla do

věku

péče

v

při vytváření

stimulujícího

pro vstup do

4 let. V individuálních

prostředí,

péče zajištěna

přirozeném prostředí dítěte,

dětí

vytváří

v

do 7 let

rodině,

věku.

jedná-li se o

konkrétní rodiny, pomáhají v

prostředí

v

době,

•

semináře

a konzultantů v rodinách (přibližně lkrát za 1 - 3 měsíce);

•

psychorehabilitační

pro rodiče;
pobyty pro celé rodiny;
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dítěte

která je zásadní

Služby centra rané péče zahrnují:
návštěvy poradců

s

ale mohou být poskytovány i v

potřeb

integrující rodinné

dítě

Služby jsou poskytovány

pro celkový vývoj dítěte a snižují závislost rodiny na jiných sociálních systémech.(!)

•

které

s postižením od narození

diagnózy (pokud již byla stanovena) a nabízí podporu. Stimulují vývoj

použitím vhodných metod,

a

předškolního vzdělávacího

případech, především

prostorách centra. Tím, že tým centra vychází z
přijetí

dítěte, při výběru

Poskytují pedagogické, psychologické a sociální

poskytují své služby rodinám

kombinovaným postižením, je
převážně

rozvíjení schopností

•

poskytování
zdravotně

kontaktů

na instituce a

rodičovské

skupiny zabývající se problematikou

postižených;

•

setkání rodičů;

•

půjčování hraček, pomůcek

•

možnost konzultace s psychologem;

•

pomoc při výběru předškolního zařízení;

•

základní sociálně právní poradenství.(ll)

a odborné i osvětové literatury;

2.10 Speciálně pedagogické centrum (SPC)
Vznik SPC byl v České republice vyvolán důrazným požadavkem rodičů a přátel
zdravotně

postižených dětí, kteří postrádali komplexní

s postižením od
poradenskou

nejranějšího věku.

činnost

pro

děti

speciálně

pedagogickou péči o děti

Tato centra se ve své

činnosti zaměřují

případně

a mladistvé s jedním typem postižení,

na

na

děti

a

mladistvé s více vadami, kde dominuje typ postižení, pro které bylo SPC zřízeno.<IJ)
Zejména se ve své
předškolního věku,

činnosti

zaměřují

na

děti

se zdravotním postižením

na žáky integrované do školy a školských

zařízení

a na

děti

osvobozené od povinné školní docházky.<3>

Základní tým SPC
může

být

postižení

doplněn
klientů.

tvoří

speciální pedagog, psycholog a sociální pracovm'k. Tým

dalšími odbornými pracovníky dle druhu a
Obsahem

činnosti

psychologickou a další podpůrnou péči

SPC je
dětem

zajišťovat

stupně

speciálně

zdravotního

pedagogickou,

se zdravotním postižením a jejich rodinám,

pomáhat jim v procesu pedagogické a sociální integrace.<lt)
Činnost speciálně pedagogického centra se uskutečňuje ambulantně na pracovišti

centra,

návštěvami

pedagogických

pracovníků

centra ve školách a školských

zařízeních,

případně v rodinách a v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením. (l7)

2.11

Předškolní

výchova

Vzdělávání

zdravotně

kompenzace

důsledků

dětí

s dětskou mozkovou obrnou

postižených

postižení.

Rodiče

dětí

je jednou z nejúčinnějších metod

postižených
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dětí

by proto

měli

od

počátku

usilovat o to, aby se jejich dětem dostalo nejlepšího vzdělání,

pochopitelně

s přihlédnutím

k zdravotnímu stavu a schopnostem dítěte.
V současné
mateřské

školy,

speciálními
školou by

době

popř.

speciálních

potřebami

měla plně

u nás existuje pro

děti

s postiženým nabídka návštěvy speciální

tříd při mateřských

prostředí běžné mateřské

do

navazovat na ranou

péči

školách, a nebo
Péče

školy.

zařazení dítěte

poskytovaná

mateřskou

vzdělávací

(podporu). Vhodnou

se

cestu je

nutné volit vždy s ohledem na zájem dítěte. <4>
Mateřskou

školu

ředitelem příslušné

děti navštěvují

zpravidla od 6, resp. do 7 let, pokud bylo

školy rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky o školní rok. U

dětí

s těžkým postižením, které

navštěvují

tzv.

rehabilitační stacionář, může

zpravidla speciální

být odložení

začátku

mateřskou

školu,

případně

povinné školní docházky delší,

8

maximálně však do dovršení 9. roku věku dítěte.< >
Zařazení dítěte

se speciálními

potřebami

do

běžné mateřské

škol

může přispět

k jeho rozvoji v běžném, "normálním" prostředí, které by však mělo nabízet a
naplňování

všech jeho potřeb.

Předpokladem

zajišťovat

integrace je vytvoření náležitých podmínek,

ke kterým patří připravenost a ochota všech zúčastněných. Integrace je oprávněná, ukáželi se, že dítěti prospívá. <14>
U

dítěte

se

pomoc i v celé
jelikož

dítě

závažnějším

řadě běžných

postižení, které je zvýšeně

každodenních

tak vyžaduje neustálou

osobní asistence, kterou
protože pobyt

dítěte

péči

náročné

úkonů, může

nastat

na individuální
při

jedné osoby. Možností, jak

někdy zajišťuje

matka. Není to však

péči

a

integraci problém,

řešit

tuto situaci, je

nejvhodnějším řešením,

v mateřské škole má mimo jiné matce

přinést

určitou

i

14

několikahodinovou přestávku v jinak nepřetržité náročné péči o dítě.< )

2.12

Rodiče

postiženého dítěte

Narození postiženého

dítěte představuje

pro

rodiče zátěž, obyčejně neočekávanou.

Je traumatem, které vyplývá z pocitu vlastního selhání v rodičovské role.
neschopnosti zplodit normálního potomka vede ke

ztrátě sebedůvěry

Vědomí

a k pocitům

méněcennosti.

Reakce
společnosti,

rodičů

na takové trauma je mimo jiné

ovlivněna

v níž žijí. Podstatné je, že postoje a chování

budou jiné, než kdyby bylo

dítě

zdravé. Je
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větší

i

rodičů

převažujícími

postoji

k postiženému

riziko, že budou v nějakém

dítěti
směru

extrémní. Na jedné
druhé

straně

straně

hyperprotektivního

přístupu,

na

se lze setkat častěji i s odmítáním takového potomka.

Obecně

platí, že

zásadnějším způsobem
dítě

pravděpodobnost

se zvyšuje

se

čím dříve

rodiče

se

změní rodičovské

je postižené, se v průběhu

času mění

dozví, že je jejich

postoje. Reakce

rodičů

dítě

na

postižené, tím

zjištění,

že jejich

a procházejí typickými fázemi. Sled reakcí na

jakoukoli zátěž bývá podobný.

Fáze šoku a popření

V této
dosud

době nechtějí rodiče

nesmířili

slyšet nic o možnostech péče o takové

ani s jeho existencí. V průběhu

času

dítě,

dochází k postupnému

protože se
přijetí

informace. Jen v ojedinělých případech se udrží takový postoj delší dobu. Reakce
na postižení jejich

dítěte ovlivňuje

dozvěděli.

rodičům chyběl

Mnoha

i

skutečnost,

přístup

sympatizující

v neštěstí , které je potkalo. Námitky proti

způsobu,

říká

sdělení,

protože je pro

pravdu, ale oni ji

nechtějí

lékař

lékař

se o

něm

rodičů.

informaci podal,

Mohou v této situaci

ně nepřijatelný. Rodiče rozumově vědí,

slyšet. Proto je

rodičů

zdravotnického personálu

jakým jim

mohou být projevem obranné reakce traumatizovaných
popírat obsah

způsobem

kdy a jakým

této

že jim lékař

jako posel špatné zprávy trestán

kritikou, stává se pro tuto chvíli náhradním viníkem. <25)

Fáze postupné akceptace a vyrovnání s problémem

V tomto období mají rodiče zájem o další informace.
a

příčině

postižení, hledají viníka, ale i

řešení

zpracování takových informací ovšem brání

Chtějí

být poučeni o podstatě

budoucnosti svého

emoční

dítěte.

Racionálnímu

stav rodičů, který hodnocení situace

zkresluje.<25)

Fáze realismu
Rodiče

se

postupně smíří

se

skutečností,

přiměřenějším způsobem.

že jejich

dítě

nikdy nebude zdravé, a

začnou

se chovat

naděje,

jež není zcela nerealistická Je znakem kompromisu, který lze hodnotit jako

Smyslem tohoto období je

pokrok, jako částečné přijetí dříve zcela odmítané skutečnosti.<25)
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vyjádření určité

,

."

,

3 PRAKTICKA CAST

Úkoly

1.

Sběr

literatury

2. Studium a zpracování odborné literatury s tématem DMO
3. Místním šetřením zmapovat sociální a zdravotní služby na Havlíčkobrodsku
4. Vybrat a zajistit vhodnou testovací skupinu
5. Sestavit otázky anketního šetření ke zjištění úrovně informovanosti
6. Vyhodnotit a vyjádřit zjištění
7. Stanovit závěr

3.1 Použité metody

Metodou
bakalářské

pro

sběru,

objasňující

práce

rodiče dětí

studia a zpracování literatury byla zpracována teoretická

část

problematiku DMO. Ke zmapování rozsahu SZP dostupné

s DMO byla zvolena kvalitativní metoda. Formou místních

nestrukturovaným dotazováním

společností,

organizací,

zařízení

šetření

a

a osob, analýzou

dostupných dokumentů a médií vztahující se k této problematice v místě<'> byla zajištěna
identifikace nabídky SZP.
Pro zjištění využívané péče a zdrojů poskytujících informace rodičům dětí s DMO
šetření.

byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu a to formou anketního
K anketnímu

šetření

nebyl použit standardizovaný dotazník, ale byl

vytvořen

dotazník

pouze pro účely této bakalářské práce. Výsledky byly zpracovány a interpretovány.

3.2 Místní šetření
Úkolem místních šetření bylo zjištění rozsahu existující a nabízené ZSP pro rodiče
a děti s DMO na Havlíčkobrodsku.
Přemýšleli

jsme, jak nejlépe provést místní

zmapovat SZP pro

děti

s DMO a jejich

rodiče.

šetření,

díky kterému bude možné

Jako logický postup jsme pro získání

základních informací vyhodnotili návštěvu oddělení rizikových novorozenců v nemocnici
v Havlíčkově

Brodě.

Dalším vhodným zdrojem bylo oslovení fyzioterapeutů pracujících
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na tomto

oddělení

s rizikovými novorozenci. Jako velmi přínosná se dále ukázala schůzka

s dětským neurologem v Havlíčkově Brodě a s pracovníky Střediska rané péče.
V

knihovně

(Centrum pro

v Havlíčkově

zdravotně

Brodě,

postižené,

informační

bylo možné získat

Speciálně

letáky

např.

pedagogické centrum, Centrum osobní

asistence). Informace z oblasti sociální podpory a poradenství poskytnu! Odbor sociálních
věcí Městského úřadu.

Revizní

lékařka

Všeobecné zdravotní

podrobnosti týkající se úhrad zdravotních
rozšířeny

pojišťovny

pomůcek. Později

poskytla další

byly získané informace

o znalosti rodičů postižených dětí.

K získávání dalších informací

vytčených

pro místní

šetření

byla také využita

technika sekundární analýzy dat. V rámci sekundární analýzy dat byly prostudovány tyto
zdroje:
•

internetové zdroje;

•

letáky a brožury týkající se služeb nabízených

Havlíčkobrodska

(pf. materiály získané od

Střediska

rodičům dítěte

rané péče,

centra v Havlíčkově Brodě).

3.3 Anketní šetření
Úplná podoba dotazm'ku anketního šetření je v příloze č. 2

l.a Využíváte služby Střediska rané péče?
l.b Kdo vás informoval o

Středisku

rané péče?

2.a Využíváte služby osobního asistenta?
2.b Kdo vás informoval o možnosti osobní asistence?
3.a Využíváte služby denního

stacionáře?

3.b Kdo vás informoval o denním stacionáři?
4.a Využíváte služby sociálně- právního poradenství?
4.b Kdo vás informoval o

sociálně

- právním poradenství?

S.a Využíváte služby psychologa?
S.b Kdo vás informoval o psychologovi?
6.a Využíváte služby logopeda?
6.b Kdo vás informoval o logopedovi?
7.a Využíváte jako doplňkovou léčbu hipoterapii?
7.b Kdo vás informoval o hipoterapii?

-30-

s postižením v rámci

Speciálně

pedagogického

8.a Využíváte jako doplňkovou léčbu canisterapii?
8.b Kdo vás informoval o canisterapii?
9.a Využíváte služby fyzioterapeuta?
9.b Kdo vás informoval o fyzioterapii?
IO.a Využíváte služby Speciálně- pedagogického centra?
IO.b Kdo vás informoval o Speciálně -pedagogickém centru?
ll.a Navštěvuje dítě běžnou mateřskou školu?
ll.b Kdo vás informoval o běžné mateřské škole?
12.a Navštěvuje dítě speciální mateřskou školu?
12.b Kdo vás informoval speciální mateřské škole?
13.a Využíváte možnosti léčebného plavání v bazénu?
13.b Kdo vás informoval o plavání v bazénu?

3.3.1

Zajištění

a charakteristika sledovaného souboru

Metodu anketního

šetření

jsme

prováděli

v soukromém

fyzioterapeutky paní Jany Stejskalové v Havlíčkově
věnuje převážně dětské

Brodě.

rehabilitačním zařízení

Paní Jana Stejskalová se

fyzioterapii metodou Vojtovy reflexní lokomoce a byla ochotna

zajistit vhodnou skupinu probandů.
Testovanou skupinu (sledovaný soubor),
kteří pravidelně
mění,

toto

rehabilitační zařízení navštěvují.

což by mohlo ovlivnit výsledky

zařazeny

tvořili rodiče dětí

pouze rodiny s dětmi ve

věku

šetření,

Nabízená

s diagnózou DMO,

péče

se

proto byli do sledovaného souboru

od 3 do 7 let. Sledovaný soubor

rodičů.

důvodů.

Jeden rodič odmítl účast na anketním šetřením bez uvedení důvodu.
šetření

bylo

rodičům

rodiče tří dětí

tvořilo

šestnáct

Anketní

Z původně oslovených dvaceti,

odůvodněno,

rodiče

odmítli

účast

- 31-

celkem

z časových

souhlasili s otázkami,

zpracováním zjištěných údajů a s jejich využitím pro účely bakalářské práce.
Šetření probíhalo v půlročním časovém intervalu.

věkem dítěte

4VÝSLEDKY
4.1 Výsledky místního šetření nabídky sociální a zdravotní péče
V oblasti Havlíčkův Brod jsou k dispozici zařízeni:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených děti v ČR
Asociace pracuje se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a jejich rodinami.
Vytváří

a podílí se na vzniku koncepcí

rehabilitačních programů péče

o

zdravotně

postižené děti a mládež v oblasti výchovně vzdělávací, zdravotní a sociální. Organizuje
vzdělávací

akce, odborné

semináře,

kurzy a školení. Dále organizuje pobytové, táborové

akce, rehabilitační aktivity na podporu jejich inteligence.

Baby klub Plaváček
Plavání

dětí

O až 6 měsíců v rodinách - vyškolená instruktorka přichází do rodiny,

kde rodiče seznamuje se základy kojeneckého plavání a baby masážemi.
Plavání v bazénu od 6 měsíců do 4 roků .
Klub dále pořádá různé pobytové víkendy, přednášky a osobní konzultace na téma
psychomotorický vývoj, manipulace dětmi, míčkování atd.

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
Posláním centra je prostřednictvím poskytovaných služeb zvyšovat informovanost
osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat
jim ke zvýšení či udrženi kvality života.
Standardní činností je poradenství občanům se zdravotním postižení, zejména:
•

sociálně právní

•

realizace

poradenství;

činnosti

a

postupů,

které napomáhají integraci

zdravotně

postižených do

společnosti;;

•

organizace aktivit pro zdravotně postižené a ve prospěch zdravotně postižených;

•

osobní asistence - doprovod dětí při vzdělání.

V rámci centra funguje také půjčovna kompenzačních pomůcek.
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Centrum osobni asistence
Služba návštěvní a terénní, která se poskytuje v přirozeném prostředí uživatele, dle
jeho potřeb na základě dohody s ním či rodinou.
Denní stacionář Úsvit
Úsvit je zařízením denního typu s provozní dobou dle přání a potřeb rodičů.
Rodiče

mají možnost využívat všech služeb denního

Mezi poskytované služby

patří

stacionáře

v

době

vzdělání,

adekvátní výchova a

od 6,00-15 30 hod.

služby sociální

individuální rehabilitace, canisterapie, pobyt v

infračervené vyhřívací kabině,

příprava

také logopedická

činnosti

pro život, svoz
mohou zájemci

převážně

klientů. Ambulantně

navštěvovat

kurz tkaní a keramiky. Toto

péči.

včetně

praktická

V rámci klubové

zařízení

se specializuje

na mentálně postižené děti, mládež a dospělé.

Hipoterapie a Canisterapie Pirueta
Léčba pomocí

koní a psů.

Krajská knihovna kraje Vysočina Oddělení

oddělení

pro handicapované

poskytuje speciální knihovnické a

informační

postiženým a nevidomým, neslyšícím a nedoslýchavým,
dyslektikům. Vytváří

specifické podmínky imobilním,

služby

mentálně

duševně

těžce zrakově

postiženým a

nemocným a ostatním

znevýhodněným klientům.

Léčebná

rehabilitace

Jana Stejkalová- Vojtova metoda reflexní lokomoce,

elektroléčba,

ultrazvuk

Jana Plodíková- Vojtova metoda reflexní lokomoce, Kabatova metoda
Mgr. Gabriela Jakešová - Vojtova metoda reflexní lokomoce,

léčebná tělesná

výchova,

ultrazvuk, magnetoterapie
Bc. Jana Hovorková- bazální stimulace, podpora kojení

Městský úřad

Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním
zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v

sociálním zabezpečení, v platném znění, patří k
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nejvýznamnějším předpisům

v sociální

oblasti. Upravuje posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti, podmínky pro
poskytování mimořádných výhod a problematiky příspěvků.
Výčet

dávek:

•

jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek;

•

příspěvky

na úpravy bytu;

•

příspěvky

na zakoupení a celkovou opravu motorového vozidla;

•

příspěvek

na celkovou opravu motorového vozidla;

•

příspěvek na zvláštní

•

příspěvek na individuální

•

příspěvky

•

příspěvek na úhradu

•

příspěvek úplně

úpravu motorového vozidla;
dopravu;

na úhradu za užívání bezbariérového bytu;
za užívání garáže;

nebo prakticky nevidomým.

Vedle dávek sociální péče se poskytují rovněž:
•

mimořádné

výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P);

•

bezúročné půjčky.

Dávky státní sociální podpory
Systém státní sociální podpory je upraven zákonem
podpoře,

znění pozdějších předpisů.

ve

č.

117/1995 Sb., o státní sociální

Podle tohoto zákona se poskytují následující

dávky:
•

přídavek

na dítě;

•

rodičovský příspěvek;

•

sociální příplatek;

•

příspěvek

•

porodné;

•

dávky pěstounské péče.

Příspěvek

na bydlení;

na

péči

zajištění potřebné
nepříznivého

osobu a

se poskytuje osobám závislým na jiné fyzické osoby za

pomoci. Nárok na

zdravotního stavu

příspěvek

potřebuje

při zajištění soběstačnosti

má osoba, která z

důvodu dlouhodobě

pomoc jiné fyzické osoby

v rozsahu stanoveném
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stupněm

účelem

při péči

závislosti. O

o vlastní
přiznání

potřeby mimořádné péče
dítěti

rozhoduje posudkový

lékař. Tato potřeba může

přiznána

být

staršímu jeden rok.

Jelikož mnoho

těchto

dávek se stále upravuje, tak aby výše

příspěvků

respektovala

aktuální ekonomickou situaci, velmi důležitým zdrojem jsou i webové stránky (např.

www.mpsv.cz)

Pedagogicko-psychologická poradna

Státní příspěvková organizace zřízená Krajem Vysočina. Školské poradenské
zařízení

poskytuje psychologické a
zástupcům, mateřským

zákonným
Havlíčkův

speciálně

pedagogické služby

školám, základním a

středním

dětem

a jejich

školám v regionu

Brod

Pracuje zde kolektiv odborných

pracovm'ků(speciální

pedagog, psycholog, sociální

pracovnice).
V případě zájmu o služby pedagogicko-psychologické poradny se
třídní učitel či

rodiče

nebo

výchovný poradce obrátí na sociální pracovnici poradny (formou

telefonickou, e-mailem,

popř.dotamt'k: přes

internet), které

sdělí

problematiku a smluví si

schůzku.

Odborný pracovník provede
doporučí

vyšetření,

stanoví

řešení

dané problematiky,

popř.

další specializované vyšetření.

Pedagogicko-psychologická poradna nabízí,diagnostickou
mládež, psychologické poradenství pro
specifických poruch

učení,

rodiče

a

děti,

ambulantní

logopedickou depistáž a vedení,

činnost

pro

péči zvláště

zjištění

děti

a

v oblasti

školní zralosti,

terapeutickou činnost,odborné přednášky pro rodiče {školní zralost, předškolní výchova).

Psychocentrum

Odborné psychologické

pracoviště zaměřené

služeb formou poradenství a psychoterapie lidem,

na poskytování psychosociálních
kteří

se ocitli v osobní, vztahové,

rodinné či existenční krizi.

Speciální pedagogické centrum
Zabezpečuje speciálně

speciálními

potřebami,

diagnostickou

péči,

pedagogickou a psychologickou pomoc nejen

ale také jejich

pomoc

rodičům

při zařazení dítěte
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a

učitelům.

dětem

se

Poskytuje poradenskou a

do vhodného

vzdělávacího zařízení,

logopedickou

péči,

spolupráci

získávání sociálních výhod či

při vytváření

individuálních

učebních plánů

a pomoc

při

finančních příspěvků.

Speciální třída při MŠ Zahradnického
Jedna třída (12

Středisko

dětJ.'),

rané péěe Havlíčkův Brod

Posláním
života

kombinace zdravotních postižení.

dítěte

Střediska

rané

péče Havlíčkův

s postižením, podporovat všechny

Brod je provázet rodinu prvními roky
členy

rodiny a

společně

hledat cesty

k rozvoji dítěte. Dát dítěti šanci žít alespoň trochu jako ostatní děti.
Služba rané péče obsahuje tyto

činnosti

:

1. Zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů,

zjišťování potřeb

rodiny a dítěte s

Postižením nebo znevýhodněním.
2. Specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám v oblasti postižení a
vývoje dítěte.
3. Podpora a posilování rodičovských kompetencí.
4.

Upevňování

a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které

napomáhají přiměřenému vývoji
5.

Vzdělávání rodičů, například

dítěte

a soudržnosti rodiny.

formou individuálního a skupinového poskytování

informací.
6. Nabídka programů a technik podporujících vývoj

dítěte.

7. Instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného
využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a
sociální.
8.

Půjčovna kompenzačních, stimulačních
programů

a didaktických pomůcek a výukových

na CD, DVD.

9. Nabídka terapií v psychorelaxační místnosti - masáže, aromaterapie, bazální
stimulace.
1O. Nabídka dalších terapií - plavání, canisterapie, hipoterapie.
ll. Krizová intervence - odborná, rychlá pomoc uživatelům v krizi.
12. stabilizace osobnosti uživatele, kterému pomáháme- uvolnění emočního napětí,
13. porozumění v tíživé situaci s ohledem na budoucnost.
14. Pomoc při výběru předškolního a školního zařízení.
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15. Možnost zprostředkování konzultací s dalšími oborníky (psycholog, logoped,
rehabilitační

pracovník, atd.).

16. Telefonické konzultace.
17. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
uživatele.
18. Vydávání občasníku Fontána - nabízíme odborné informace ze všech oblastí výchovy
dětí, zprostředkováváme

zkušenosti a nápady rodičů.

Rodiče

v něm najdou informace

o akcích SRP, o hračkách a pomůckách použitelných při výchově jejich dětí,
nejrůznější

tipy a metody, ale i sociálně právní informace.

Hlavni aktivitou je návštěvní služba v rodině.
rodičům

při

výchově

nejintenzivnějšího

a

Spočívá

v odborném vedeni a pomoci

dítěte

správné stimulaci jejich

zajištěni

v zájmu

co

dítěte.

rozvoje a optimalizaci daných, individuálnfch schopností

Hlavním cílem Střediska rané péče v Havlíčkův Brod je poskytnout každému uživateli dle
jeho

přání

dítěte

a možností

střediska

takové služby, které vedou ke zlepšeni kvality života

s postižením zvýšit vývojovou

podporovat rodiny pečující o
Za zmínku stojí
Střediska

rané

děti

úroveň dítěte

s postižením raného věku v našem regionu.

psychorelaxačnf

péče Havlíčkův

v oblastech, které jsou postiženy a

místnost, která slouží jako

Brod. Tato místnost byla

vytvořena

doplňkový

program

za pomoci speciálnf

metody Snoezelen v Holandsku pro klienty s těžkým zdravotním postiženfm.Místnost je
vybavena prvky, které navazují na zkušenosti z doby před porodem,
a klidu. Základem je vodní
vody.

Součástí

lůžko vyhřáté

pokoje jsou i speciálnf

vytváří

pocit bezpečí

na 35°C, které má vzbuzovat dojem plodové

světla,

působeni

využívá se hudba,

barev,

vůni

a

dalších pomůcek, které slouží k bazální stimulaci somatické, akustické, vizuálnf, vibrační.

Všeobecná zdravotní pojišt'ovna

Pokud zdravotní stav
předepíše ošetřující lékař-

Poukaz na

léčebnou

dítěte

neurolog, ortoped,

a ortopedickou

pomůcku,

bude vyžadovat konkrétní
dětský lékař.

pomůcku".

V řadě

navrhne ji a

Místo receptu však použije"

případu

musí tento poukaz ještě

schválit a potvrdit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Poukaz ke schváleni překládá lékař,
který pomůcku předepsal. Řada prostředků zdravotnické techniky má stanovenou tzv.
směrnou

dobu použití (tj. užitnou dobu)- např. vozíky

pojišťovna

uplynutí této doby však nevzniká automatický nárok na

předpis

pojišťovny.

opět

Rozhodnutí o

předepsáni pomůcky
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závisí

na

hradí lx za 5 let. Po

nové

pomůcky

lékaři,

na

účet

u technických

pomůcek

na servisní organizaci, která posoudí stav a

funkčnost dříve přiděleného

prostředku.

Pokud je vzhledem k zdravotnímu stavu
lékař

(v případě DMO neurolog

vhodnou formu a místo podle
Lázeňská péče

je

dítěte

nutná

lázeňská péče, ošetřující

či rehabilitační lékař) doporučí

indikačního

pokračováním léčení

seznamu pro

a je

dětem

nebo navrhne její

lázeňskou péči či dětské léčebny.

s DMO poskytována a hrazena jako

komplexní lázeňská péče. Lázně jsou určeny pro děti od 1 roku nebo 3 let. V případě,že je
nutný doprovod rodičů, je také hrazen pojišťovnou.
Kontaktní osoby, adresy a telefonní

čísla

institucí, které poskytují sociální a zdravotní

služby rodičům a dětem s DMO jsou uvedeny v příloze č. 3
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4.2. Výsledky anketního šetření
Tabulka č. 1 - Základní údaje o

dětech

zkoumaných rodin

!

~IĚ č. VĚK (rokiill POHLAVÍ /dfvka · chlapec! jF'O~~D~O
dívka

spastická kvadruparéza

chlapec

spastická diparéza DK

7

chlapec

spastická diparéza DK

4.

16

chlapec

spastická kvadruparéza

5.

dívka

pravostranná hemiparéza

6,

s
s

chlapec

triparéza

7.

17

dívka

spastická diparéza DK

chlapec

hypotonický syndrom

S

3

t-

2.

3.
r-~

'

F-,3

těžká

hypotonie + mentální

9.
--·

4

dívka

postižení

10.

6

chlapec

diplegie DK

ll.

7

chlapec

spastická kvadruparéza

t---

mírná hypotonie + mentální

~12.

7

dívka

postižení

13.

4

chlapec

triparéza

dívka

kvadruparéza

dívka

pravostranná hemiparéza

chlapec

hypotonický syndrom

~--j 15.

~- --

116.

!7

-

6

3
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Tabulka č.2 - Souhrnné výsledky anketního šetření (Využívání služeb zdravotní a
sociální péěe)

•U
c(
~

N

ZNĚNiOTÁIJ<Y

-.c
t-

-..

o
z

- .. ..
..
===
==
=
==
"' =
"' =
"' =
"' =
"' "'
"' "' "'
"' "' "' "'
"' "' =
"' =
•U
•CD

""
""
•U •U

•CD

'lit'

•U
•CD

10
>U

U)

>U

.....

CIO

G»

•U
•CD

•U
•CD

•U
•CD

o

..... ""
..... ......" .....
..... ..... ""
..... 'Olt'

>U

•U

U)

•U
>CD

>U

>CD

•U
>CD

•U
>CD

•U

~
~
(ano/ne)
Vyuz1\éte slt.aby
1a Střediska rané péče ? lAnc Ne Ne Ne Ne IAoo Ne Ia'"\11\1 "V·IU Ne Ne Ne ~ Ne ~no Ne
IVyuzi\éte sllJZDy
2a osobního asistenta ? lAno Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne ~ Ne Ne
Vyuzř\éte dennl
3a stacionář?
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne ~no Ne ~ Ne Ne
Využíváte služby
sociálně - prá\flího
A
lA,,., lA ..... ll.t'V'I
AR, lAn.. A
Ill. .... lA, lA lA,", ll. ..... lA,.... Ia.
~~no !1\r.v ir'\11.1.1
4a poradensN?
"\liU '"\111.1 ~"' ,, .... ,,.., -...""

o

6a
7a

Ba
9a

···-

Cl)

>U
:::::1

o

cn
I
2

3

18
Využí\éte psychologa ? Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne ~ Ne Ne ~ Ne Ne 4
.A
lA
lA
fA
Využrváte logopedii ? Ano Ne Ne ~ lt.niJ'I lA .... lAno Ne Ne Ne ~1\j !I"'IU
1'\111.1 11"111.1 '\IIU Ne 10
Využíváte hipoterapii ? Ne Ne Ne Ne Ano Ne ~no Ne Ne Ano ~ Ne Ne Ne Ne Ne 4
Využí\éte canisterapii ? Ne Ne Ne Ne Aoo Ne ~no Ne Ne AriJ Ne Ne Ne Ne Ne Ne 3
lA
Ia
......
lA
'A- lA lA,....,
Využíváte fyzioterapii ? .A"\I \v 'A..... 1~~. 00 ~o Ar lA
"\11\1 "\1_1\1 18
IIU ,.
r''"'
,."

5a

...

<(

'"··-

-~

]1\j

M,

P'

'"\11\j

""'"'
vyuzl\éte Specialně 10a pedagogické centrum ? ~ Ne Ano ~ Ne ~ lAno Ne Ne Ne ~ Ano Ne Ano Ano Ne 9
NaVStewJe díte běžnou
11a MŠ?
Ne Ne Ne ~no Ano Ne ~ Ne Ne Ne ~no Ne Ne Ne Ne Ne 4
NavstewJe ane spec1a1n
12a MŠ?
Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne 3
VYUZI'.Iifle IIIVLIIU>:~d

13a plavání?

~ Ne Ne Ne ~ Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne ~ Ne Ne 3

Vyhodnocení
Testovanou skupinu (sledovaný soubor),

tvořili rodiče dětí

pravidelně navštěvují rehabilitační zařízení.

Na základě anketního

kromě

fyzioterapeuta,

s diagnózou DMO,
šetření

všichni z testované skupiny využívají

poradenství. Nejméně využívanou službou je osobní asistence.
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kteří

bylo zjištěno, že

sociálně

právm'ho

Tabulka č.3 - Souhrnné výsledky anketního šetření (poskytování informací o
sociální a zdravotní péči)

ll...

>Ó

~
lb

~c.

o

·-,;s

Kdo Vás informoval o :

~

.5

i

~

~

&:;·

i Středisku rané péče?

>Q

'f -ao I
'8.
'"'
......
'-h
Cl)

i>

-'9

-~

i

]

~

"O

..J

I

e
o

~-

8

o

2

5

1

16

2b

Možnosti osobní asistence?

3

3

5

4

1

16

3b

Denním stacionáři?

4

3

4

5

o

16

4b

Sociálně

6

o

o

10

16

4

4

16

4

3

15

4

16

2

o
o

o

16

16

Sb

Možnosti využít psychologa?

4

4

6b

Využití logopeda?

5

3

7b

Využívání hipoterapii?

6

6

8b

Využívání canisterapie?

6

9h

Využívání služeb fyzioterapeuta?

o
o

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o

6

o

6

4

16

4

4

8

16

6

2

8

o
o
o

- právním poradenství?

~-

Speciálně

Službách
lOb

-

8

pedagogického

centra?

Jlb Možnosti navštěvování běžné MŠ?
I

12b Možnosti navštěvování speciální MŠ?

---

13b Možnosti plavání?
o 3
7
6
---·-·-'----- -·--·- ·- ·- - - - ----- - ··-·- !---·Soulet
43 147
53
117

16

-- -39

j

16

j

I
j

Vyhodnoceni
Na

základě

anketního

zdravotní a sociální
postiženého
rané

péče

všech

dítěte.

šetření

péče rodiče dětí

zjištěno,

že nejvíce informací o spektru dostupné

s DMO získávají od

přátel či

ostatních rodičů

Druhým největším zdrojem informací o možnostech SZP je

a fyzioterapeut.

případech

bylo

Lékař

poskytnu! informace

testovaného souboru.

Odbor sociální a zdravotní

péče.

Nejméně

V některých

převážně

Středisko

o fyzioterapii a to ve

informací o možnostech SZP poskytnu!

případech rodiče

informováni, jak můžeme vidět z posledního sloupce tabulky.
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stejně

nebyli o dané možnosti

5 DISKUZE
Jaké možnosti sociální a zdravotní péče jsou nabízeny rodičům a dětem s DMO na
Havlíčkobrodsku?

Kdo podává

rodičům

péče?

informace o možnostech této

To byly

otázky které jsem si kladla v úvodu této práce? Předpokládala jsem, že spektrum nabízené
péče

je

dostatečný,

ale rodiče postižených

dětí

se o možnostech nabízené

péče

šetření

neorganizovanou a neo:ficiální cestou. Formou místního a anketm'ho

dozvídají
obě

byly

mé

hypotézy prokázány.

Diskuze k hypotézám:

1. hypotéza:
Nabízená péče pro děti s DMO a jejich rodiče je na Havlíčkobrodsku

První zásady rehabilitace jsou
oddělení

nedonošených

novorozenců.

zabezpečeny

Na

dostatečná.

již na poporodním

doporučení

neurologa se zde

metoda i s dětmi, které jsou v inkubátoru. Na poporodním

oddělení

oddělení

cvičí

dostávají

a na

Vojtova

manůnky

také instruktáž o správném polohování a masážích novorozenců.
Po

propuštění domů

dochází

děti

dál na cvičení

jsou tři fyzioterapie, kde školení fyzioterapeuti
Pro

doplnění

cvičilo

terapeutických metod by bylo

cvičí

ambulantně.

V Havlíčkově

Brodě

Vojtovu metodu reflexní lokomoce.

přínosné,

kdyby se v Havlíčkově

Brodě

také dle Bobathova konceptu pro dětské pacienty.
Děti

mají pravidelné neurologické kontroly a

další specializovaná
funguje velice

dobře,

pracoviště. Zpětná

při těžších

postižení

navštěvují

i

vazba mezi neurologem a fyzioterapeutem

pro fyzioterapeuta není problém odeslat pacienta na neurologii,

pokud má nějaké pochybnosti.
Jak už jsem uvedla, zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky.
období jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že
náhradní mechanismy i u
Středisko

rané

péče

těch dětí,

v Havlíčkově

činností.

Brodě

Poskytuje

sociálně

činnosti jako

nejlépe rozvinout

provází rodinu prvními roky života

tohoto centra jsem byla velice mile

Středisko

v tomto

které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap.

s postižením, podporuje všechny členy rodiny, kdy
Při návštěvě

umožňuji

Právě

společně

dítěte

hledají cesty k rozvoji dítěte.

překvapena

širokou škálou nabízených

spolupracuje s logopedem, speciálním pedagogem, psychologem.
právní poradenství. V rámci

hipoterapie, canisterapie, plavání.
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střediska

jsou zahrnuty i další možné

V kapitole 4.1 uvádím podrobný
rodiče

přehled

nabízené sociální a zdravotní

péče

pro

s dětmi s DMO.

2. hypotéza:
Na

Havlíčkobrodsku

či

neexistuje organizace

rodičům dětí

osoba, která by

s DMO

poskytla komplexní informace o možnostech sociální a zdravotní péče.
Aby postižené děti mohly

stoprocentně čerpat

rodičů. Právě

zajistit mnohem lepší informovanost jejich
péče

možnostech sociální a zdravotní

onu dobrou úroveň péče, je potřeba

spatřuji

největší

v nedostatku informaci o
rezervu v přístupu všech

zainteresovaných institucí. Protože zde chybí jakákoliv koordinace
působení

odpovědnost

státu,

samosprávy, tedy
Havlíčkův

Brod.

plyne, že

rodiče

především

Právě

šíření osvěty

za

a informovanosti leží na místní úrovni

tady jsme však paradoxně odhalili
dětí

se od

úředníků

informací ze všech zkoumaných míst (viz.tabulka
koordinační

jakousi

výměna

péče

se

Je

informací

fyzioterapeuta a

rodičů

Středisko

rodiče

zdrojem

poznatků

místě

péče. Přitom právě Středisko

neinformovaností, nebo spíše nesystémovostí v

rodiče

zjevné, že

potřebná.

nejméně

by

Z průzkumu

dovídají jaksi v běhu, nahodile,

mezi sebou. Hned na druhém
rané

problém: z průzkumu

přitom

je nanejvýš

improvizovaně: vždyť vůbec nejčastějším

a

největší

tohoto odboru dozvídají

č.3).

zároveň

službu nejen uvítali, ale

vyplývá, že informace o možnostech
nesystémově

věcí městského úřadu

na odboru sociálních a zdravotních

postižených

či zastřešující

šíření osvěty

je vzájemná

je pak ordinace

rané

péče

Je onou

samo postižené: jakožto

nezisková organizace působí v okrese teprve posledních pár let a o jeho existenci spousta
rodičů

postižených

dětí vlastně

neví.

Zároveň

kompletním zdrojem informací o možnostech

platí, že
péče,

Středisko

dobrovolníkem. S ohledem na funkci samosprávy,

dítěte

postiženého DMO

to totiž tento odbor, kam nakonec

součástí

dítě

(viz.tabulka

kompetencí

tohoto typu,

disponuje

přirozenou

či méně

ochotným

autoritu a

zároveň

v očích veřejnosti, se mi jako nejpřirozenější místo pro základní informaci,

kterou by rodič

postižené

péče

má na informování profesionální

pracovníky, zatímco fyzioterapeut je v této oblasti pouze více

důvěryhodnost

rané

č.2).

úředníků

případně

měl

mít, jeví odbor sociální a zdravotní péče: je

směřují

kroky každého

Pomoci by tady

patrně

odboru sociální a zdravotní

nechal natisknout podrobnou

rodiče,

jemuž se narodí

mohl stát, který by
péče

že

je poskytovat informace

informační

brožuru, kterou by na

místní úrovni mohli úřednici doplnit řadou konkrétních rad a doporučení.
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určil,

,

v

6 ZAVER
Cílem této práce bylo zmapovat zdravotní a sociáhú
dostupnou

rodičům

s dětmi s

dětskou

péči

na

Havlíčkobrodsku,

mozkovou obrnou. Dále pak, identifikovat zdroje,

které o možnostech péče podávají informace. Domnívám se, že všechny cíle, které jsem si
vytyčila

práce splnila a přinesla také

Zdravotní a sociáhú

péče

je na

odpovědi

na otázky, které jsem si položila v úvodu.

Havlíčkobrodsku

pro

rodiče

nabízí široké spektrum služeb. Nedostatky však vidím ve
poskytované

péči. Rodiče

se o možnostech péče dozvídají

Domnívám se, že organizované a

a

děti

zprostředkování

neofi.ciálně

včasné zabezpečení

dostatečná,

s DMO

informací

a

informací o

neorganizovaně.

může

napomoci

optimálnímu vývoji dítěte s rozvojem všech jeho schopností a tím zvýšit či udržet kvalitu
života dětí i jejich rodičů. Pokud by práce
by i zlepšení na poli
zadostiučinění

péče

o

děti

nezůstala jen

v teoretické

rovině,

ale

přinesla

postižené mozkovou obrnou, bylo by to pro

a považovala bych ji za úspěšnou.
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SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V TEXTU

DMO -

dětská mozková obrna

CKP - centrální koordinační porucha
ZSP - zdravotní a sociální péče
SPC -

speciálně

pedagogické centrum
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Příloha č.l

- Terminologie cizích slov

ACETYLCHOLIN - mediátor, látka která přenáší vzruchy v nervové soustavě
ATETÓZA- pomalé kroutivé pohyby končetin a trupu
AUTISMUS -uzavření se do vnitřního psychického

světa

CANISTERAPIE -terapie pomoci psů
COMPREHENSIVE REHABILITATION - ucelená rehabilitace
DIPARÉZA- částečné ochrnutí poloviny těla
DIPLEGIE -úplné ochrnutí obou končetin
EARLY INTERVENTION - raná péče
ELASTICITA- pružnost
ENCEFALOPATIE- onemocnění mozku
ERUDICE -

důkladné vzdělání,

znalost

HABILITACE -získání
HANDICAP- praktické následky poruchy v projekci do sociální situace
HEMIPARÉZA- částečné ochrnutí poloviny těla
HEMIPLEGIE- úplné ochrnutí poloviny těla
HIPOTERAPIE- terapie pomocí koní
HOMEOPATIE -léčení podáváním nepatrných dávek léků
INHffiiČNÍ- utlumující

INKOMPA TIBILITA- neslučitelnost
INTERVENCE- 1. vměšování, 2.

zprostředkování

INTEGRACE- začlenění
LOKOMOCE - schopnost pohybu
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY- vyrovnávací pomůcky

KVADRUPARÉZA - částečné ochrnutí všech čtyř končetin
KVADRUPLEGIE- úplné ochrnutí všech čtyř končetin
MOTORICKÝ VÝVOJ- vývoj hybnosti
MYOFASCIÁLNÍ- Zaměřené na kosterní sval a vazivo
PARÉZA- oslabení, částečné ochrnutí
PERINATÁLNÍ -poporodní, týkající se deseti týdnů po porodu
PLEGIE -úplné ochrnutí
POS1NATÁLNÍ- po porodu
PRENATÁLNÍ - týkající se doby mezi početím a porodem
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PROBAND - jedinec, který je předmětem zkoumání
RANÁ PÉČE - sociální služba zaměřená na pomoc rodinám s dětmi raného věku se
zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem
REHABILITACE - proces, jehož cílem je
běžného

života

REIKI -

léčebný

SCREENING -

zařazení člověka

postiženého na zdraví do

systém vycházející z východních filosofií

vyšetřování

SPASTICITA- zvýšené svalové napětí
TRIPARÉZA - částečné ochrnutí tří končetin
TRIPLEGIE -úplné ochrnutí tří končetin
UCELENÁ REHABILITACE - úplné, ucelené úsilí o co nejrychlejší a co nejširší
zapojení

občanů

se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života

v využitím léčebných, sociálních, pedagogických a pracovních prostředků
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společnosti

Přiloha č.2 - Příklad

Anketní

šetřeni

anketní letření

využíváni sociá1ních a zdravotních služeb

rodiči dětí

s DMO a

úrovně

informovanosti na

Havličkobrodsku.

Váženi rodiče, dovolte prosím, abych Vám položila několik otázek týkajících se Vás a Vašeho dítěte.
Odpovědi

Prosím o

budou jedním z podkladů moji bakalářské práce a vaše jména nebudou nikde zveřejňována.

omačeníldoplněni

správných odpovědi. Prosím o pravdivost a upřímnost vašich odpovědi.

Věk ...... .................... . ............................... .. ....... .

Pohlaví........... ....... ..................................... ....... .
Diagnóza............... .. ....... .................................... .

la) Využíváte služby

Střediska rané péče?

1b) Kdo vás informoval o

Středisku

D ANO

D NE

D ANO

D NE

DANO

D NE

D ANO

DNE

D ANO

D NE

DANO

DNE

D ANO

D NE

rané péče

2a) Využíváte služby osobního asistenta?
2b) Kdo vás informoval o možnosti osobní asistence?
3a) Využíváte služby denního

stacionáře?

3b) Kdo vás informoval o denním stacionáři?
4a) Využíváte služby sociálně-právního poradenství?
4b) Kdo vás informoval o

sociálně-právním poradenství?

Sa) Využíváte služby psychologa?
Sb) Kdo vás informoval o psychologovi?
6a) Využíváte služby logopeda?
6b) Kdo vás informoval o logopedovi?
7a) Využíváte jako doplňkovou léčbu hipoterapii?
7b) Kdo vás informoval o hipoterapii?
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8a) Využíváte jako doplňkovou léčbu canisterapii?

D ANO

D NE

D ANO

DNE

D ANO

D NE

DANO

D NE

D ANO

D NE

D ANO

D NE

8b) Kdo vás informoval o canisterapii?
9a) Využíváte služby fyzioterapeuta?
9b) Kdo vás informoval o fyzioterapii?
lOa) Využíváte služby Speciálně-pedagogického centra?
1Ob) Kdo vás informoval o
ll a) Navštěvuje

Speciálně-pedagogickém

dítě běžnou mateřskou

centru?

školu?

ll b) Kdo vás informoval o běžné mateřské škole?
12a) Navštěvuje dítě speciální mateřskou školu?
12b) Kdo vás informoval speciální mateřské škole?
13a) Využíváte možnosti léčebného plavání v bazénu?
13b) Kdo vás informoval o plavání v bazénu?

Děkuji

za spolupráci.
Renata Šimánková
studentka 3.
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ročníku FTVS

UK

Při1oha č.

3 - Seznam kontaktů na instituce poskytující SZP na Havlíčkobrodsku

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
(klub Havlíčkův Brod)
Kontaktní osoba: Stanislava Polcarová
Tel.: 604 878 378
Email: polcarova@hbnet.cz

Baby klub Plaváček
Plavecký stadion Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba: Mgr. Řehořová Magda
Tel.: 777 013 359
Email: havlbrod@plavacek-deti.cz

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
Dobrovského 2915
Tel.: 569 427 614
Email: czphbrod@volny.cz

Centrum osobní asistence
Bělohradská

1128

Kontaktní osoba: Jana Zelenková
Email: asistence@charitahb.cz

Denní stacionář Úsvit
Nádražní99
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Koudelková
Tel.: 569 421 520
Email: usvit.hb@worldonline.cz
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Hipoterapie a Canisterapie Pirueta
Psycbianickáléčebna

Rozkoššská 2322

Kontaktní osoba: Mudr. Andrea Mašková
Tel.: 569 478 318,605 788 109
http://www.bipoterapie.crespo.cz/

Krajská knihovna kraje Vysočina Havlíčkovo náměstí

odděleni

pro handicapované

87

Tel.: 569 400 485
Email: handicap@kkvysociny.cz
http: www.kkyysociny.cz

Léčebná

rehabilitace

Jana Stejkalová
Rehabilitační

ambulance

Kalinovo nábřeží 605
Tel.: 777 803 067
Jana Plodíková
Dětské oddělení

a rehabilitační ambulance

Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova2624
Tel.: 605 230 965
Mgr. Gabriela Jakešová
Rehabilitační oddělení

Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova2624
Tel.: 724 160 221
Bc. Jana Hovorková - bazální stimulace, podpora kojení
Novorozenecké odděleni
Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova2624
Tel.: 777 902 899
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Městský úřad

Oddělení

sociálních a zdravotních věcí

Havlíčkovo náměstí
Havlíčkův

57

brod

Tel.: 569 497 111
E mail: posta@muhb.cz

Pedagogicko-psychologická poradna
Nad Tratí 335
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Stloukalová
Tel.: 569 422 171, 569 425 954
Email: ppp@hbnet.cz

Psychocentrum
Dobrovského 2925
Tel.: 569 434 366
Odborné psychologické

pracoviště zaměřené

služeb formou poradenství a psychoterapie lidem,
rodinné či existenční krizi.

Speciální pedagogické centrum
Dobrovského 2975
Tel.: 569 428 925
Email: spc.jitrenka@tiscali.cz

Speciální třída pfi MŠ Zahradnického
Zahradnického 2867
Tel.: 569 429 053

Středisko

rané péče Havlíčkův Brod

Horní 3188
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Salaquardová
Tel.: 569 421 063, 777 741 449
Email: ranapece@charitahb.cz
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na poskytování psychosociálních
kteří

se ocitli v osobní, vztahové,

Milí rodiče,
právě držíte v rukách své novorozené dítě .•. možná chováte své batolátko 11 premý~llte, jak mu co nejlépe pomocí v jeho vývoji. Z)istěni, že malý tlovíčekje jiný, jinak se
rOZVIj[ a projeVUje, bylo bolestné někdy jste Se přijet[
této skutečnosti bránili nebo stále branite. Dítě vntmá
vaši lásku, potřebuje vase objeti a pevnost vašeho veden!.
Potřebuje mnoho vasf trpělivosti a sHy k tomu, aby mohlo
růst a zrát. Prvnf rněsfce a roky života ma) I ve vývoJI dítěte
obrovský význam. Je to obdnbl, kdy •e malý človléek ne)"
rychleji vyvljl a je schopen přijmout a zpracovat spoustu
nových předmétu a informací a do určité míry kompenzovat svá ómezenf. .len v náruti maminky a tatínka se
dokáže malý človíček plně rozvíjet ... Z těchto poznatků
vychází rana péte.
Pokud dovollte, chtěli bychom vás na teto obtížné cestě doprovázet. protože i vy budete potřebovat oporu
a důvěru ve vlastni schopnosti a sfly zvládnout úkol, který
před vás život postavil.
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poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte
{posouzeni vývojové úrovně dítěte, návrh
stimulačního programu dítěte),
podpora rodiny v obdob! krize,
pomoc při výběru didaktických, kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek,
možnost zapujčenf stimulačních, rehabilitačních
pomůcek. hraček a odborné literatury,
možnost zprostředkován! konzultací s dalšími
odborníky (psycholog, logoped, rehabilitační
pracovník atd.),
sociálněprávní poradenství, podpora při jednání

s úřady,
pomoc při výběru předškolního a školního zařízeni,
rehabilitační pobyty,
setkávání rodičů- pořádáni společných akcí,
telefonické konzultace - nejen pro stálé klienty
střediska - nej~astějl jednorázové konzultace
v podobě vyhledáváni nejbllžšfch odborníku nebo
speciálního zařízení,
vydávání občasníku Fontána.

v domácím prostředí a za přítomnosti rodiny,
do rodin dojíždí speciální pedagog střediska jednou
až dvakrát za měsíc, v pflpadě potfeby častěji,
v průběhu celého kalendářního roku převážně
v pracovních dnech,
čas poskytováni služby závisf na dohodě s rodinou
podle jejich časových možnosti a podle optimálního
stavu dítěte během dne.

Raná péče jt: komplex služeb orientovaný na celou
rodinu dítěte raného věku se zdravotnfm postižením
či ohrožením vlivem biologických faktorů nebo vlivem
prostředí.

Služby jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu
vývoje dítěte.
Raná péče začíná diagnostikou postiženého dítěte nebo
narozením postiženého dítěte a končí integrací dítěte
do dalšího vzdělávadch programů.

zlepšeni kvality života dítěte s postižen lm a jeho rodiny (snfžit negativní vliv postiženi nebo ohrožení na
rodinu dítěte a na jeho vývoj, zvýšit vývojovou úroveň
dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo nejvíce
ohroženy). Podporovat rodiny pečujld o dlouhodobě
nemocné děti a děti s postižením raného věku v našem
regionu.
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