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ANOTACE: 

Tématem diplomové práce je problematika osob po cévních mozkových 

příhodách a jejich následná rehabilitace. 

Úvod teoretické části je věnován vymezení pojmu stáří z hlediska fyziologie a 

psychologie. 

Východiskem k teoretickému zpracování tématu je pojetí komplexní péče o 

osoby po cévních mozkových příhodách. Na základě prostudovaných teoretických textu 

se tato část zaměřuje na nejčastější typy narušené komunikační schopnosti u osob 

s neurologickým onemocněním, především na afázie, dysartrie. dysfagie a kognitivně 

komunikační poruchy. 

Praktickou část jsem zaměřila na kazuistiky dvou pacientů Geriatrického a 

rehabilitačního centra v Kladně, kde jsem sledovala jejich tříměsíční pobyt. Největší 

pozornost jsem věnovala především logopedické terapii, ale zaměřila jsem se i na další 

poskytovanou péči. Tato část také obsahuje hodnocení rozsahu, dostupnosti a úrovně 

poskytované logopedické intervence. 

Výsledkem práce je zhodnocení logopedické, ergoterapeutické a 

fyzioterapeutické činnosti v rehabilitačním zařízení. Informace by měly přispět 

k zamyšlení nad potřebou kvalitní a komplexní péče pro osoby po cévních mozkových 

příhodách. 

KLÍČOVÁ SLOVA: stáří, geriatrie. cévní mozková příhoda, komplexní péče. afázie, 

dysartrie. dysfagie. komunikačně-kognitivní poruchy 



ANNOTATION: 

The topic of the thesis deals with the issue of the people after cerebrovascular 

events and their subsequent rehabilitation. 

Introduction of the theoretical part is devoted to the definition of age in terms of 

physiology and psychology. 

The starting point for a theoretical treatment of the subject is the concept of 

comprehensive care for people after cerebrovascular events. On the basis of theoretical 

texts, this part focuses on the most common types of communication disorders in people 

with neurological disease, especially on aphasia, dysarthria, dysphagia, and cognitive 

communication disorders. 

I focused the practical part on the case histories of two patiens at Geriatric and 

rehabilitation center in Kladno, where I had watched their three-month stay. I gave the 

greatest attention primarily on speech therapy, but I also focused on other provided 

care. This section also includes a rating scale of the availability and level of speech 

intervention. 

The results of this work is evaluation of speech therapy, physiotherapy and 

ergotherapeutic activities in a rehabilitation facility. The information should help to 

consider the need for high quality and comprehensive care for people after 

cerebrovascular events. 

KEY WORDS: aging, geriatrics, stroke, complex care, aphasia, dysarthria, dysphagia, 

cognitive-communicative disorders 
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Úvod 

Tématem diplomové práce je logopedická intervence u osob po cévních 

mozkových příhodách. Tuto problematiku jsem si zvolila na základě několika setkání 

v rámci praxe s osobami po cévních mozkových příhodách. Jelikož stoupá počet lidí, 

které toto onemocnění doprovází, je tato problematika v současnosti aktuální. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První teoretickou část tvoří 

čtyři kapitoly, které vychází ze studia odborné literatury. Praktická část je věnována 

kazuistikám pacientů rehabilitačního zařízení. 

První kapitola je zaměřena na problematiku stáří. Zabývá se vymezením pojmu 

stáří, definicí pojmu geriatrie. charakteristikou procesu stárnutí a demografickými údaji. 

Informace jsem čerpala také z Národního programu přípravy na stárnutí na období let 

2008-2012. 

Tématem druhé kapitoly je logopedická intervence u jedinců ve stáří. Zahrnuje 

organizaci péče o osoby s narušenou komunikační schopností, metody logopedické 

intervence a specifika logopedické intervence u osob ve stáří. Závěr kapitoly je věnován 

nejčastějším příčinám narušených komunikačních schopností ve stáří, především 

cévním mozkovým příhodám. 

Třetí kapitola se věnuje komplexní péči. akutní a následné péči pro osoby po 

iktech. 

Čtvrtá kapitola je věnována klasifikacím poruch komunikačních schopností. 

Zabývá se nejčastějšími poruchami komunikačních schopností ve stáří, jako jsou 

dysfagie, dysartrie. afázie a komunikačně kognitivní poruchy, především na demenci. 

Poslední kapitolou je praktická část, jejíž součástí je výzkumné šetření na Geriatrickém 

zařízení, které zjišťuje zabezpečení logopedické intervence u osob po cévních 

mozkových příhodách. Vymezuje cíl práce a metodologii výzkumu, charakteristiku 

zařízení, v němž probíhalo výzkumné šetření a kazuistiky dvou pacientů tohoto zařízení. 

Na výzkumné šetření navazují závěry šetření a návrhy pro praxi. 

Cílem diplomové práce je poukázat na problematiku stáří a logopedické 

intervence u osob ve stáří, charakterizovat jednotlivé poruchy komunikačních 



schopností vyskytující se u stárnoucích jedinců a zmapovat komplexní péči akutní a 

následné péče. 

Cílem empirické části je analyzovat zabezpečení logopedické intervence u osob 

ve stáří v institucionálních zařízeních. Dalšími cíli je zjistit kvalitu zabezpečení 

logopedické intervence, do jaké míry je řešen problém potřeby intenzivní denní terapie, 

analyzovat spolupráci klientů a jejich okolí (rodinného či institucionálního), a zjistit 

míru motivace klientů k terapii. 

Ke zpracování diplomové práce byla použita metoda polostruktrovaného 

rozhovoru, studium odborné literatury, pozorování při logopedické terapii a analýza 

dokumentace klientů. 



I. Teoretická část 

1. Stáří, geriatrie, demografické údaje 

/ . 1 Stáří 

Stáří je závčrečnou fází lidského vývoje a je třeba ho posuzovat jako součást 

kontinuální proměny, právě proto, že se jedná o proměnu kontinuální, je nesnadné 

nalézt uspokojivou definici okamžiku, ve kterém končí střední věk a začíná stáří. Podle 

Kalvacha (1997) není stáří choroba, i když je zvýšeným výskytem chorob provázeno. 

Kalvach. Onderková (2006. s. 7) uvádějí: .. Z medicínského hlediska hovoříme o 

involučním úbytku potenciálu zdraví. Často dochází k rozporům mezi stářím 

kalendářním (věkem člověka) a stářím biologickým (jeho zdatností, mírou involuce). " 

Nejběžnějším měřítkem stárnutí je chronologický věk. Chronologický věk se 

v různých společnostech liší - mezní hodnoty jsou padesát a sedmdesát let (Kalvach a 

kol.. 1997). Ve většině zemí je tradičně považován věk mezi šedesáti a šedesáti pěti 

lety. V tomto období dochází k evidentním fyzickým a psychologickým změnám. 

Burnside (In: Stuart-Hamilton. 1999) dělí stáří na kategorie mladé stáří (60-69 

let), zralé stáří (70-791et). pokročilé stáří (80-891et) a velmi pokročilé stáří (90-99let). 

1.1.1 Biologické aspekty stáří 

Výraz biologický věk. poukazuje na objektivní stav fyzického vývoje 

degenerace. Můžeme ho použít k celkovému vyjádření stavu organismu nebo ke 

specifičtějšímu určení biologického věku. Patří mezi ně anatomický věk (stav kosterní 

soustavy, tělesné stavby), karpální věk (stav zápěstních. karpálních kůstek) a 

fyziologický věk (stav fyziologických procesů organismu). 
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Úpadek funkcí však nezačíná ve stáří, ale již v rané dospělosti, neboť většina 

tělesných soustav vykazuje po třicátém roce věku každoročně úbytek funkce přibližně 

0.8 - 1% (Hayflick, In: Kalvacha kol.. 1997. s. 23). 

,, Řada změn pozorovaných u starého člověka není způsobena spíše nemocemi 

než stárnutím samým " (Kalvach a kol., 1997, s. 23) dále píše: „ Je téměř 

nepředstavitelné, že by se člověk v průběhů svého života nesetkal se nějakou chorobou, 

a proto je obtížné vyloučit možnost, že změny související se stárnutím jsou alespoň 

z části způsobené kumulovanými důsledky infekcí prodělaných v dosavadním životě. " 

Celkový obraz změn provázejících stárnutí těla můžeme vyjádřit například 

úbytkem tělesné tkáně. Změny mají účinek na fungování orgánových soustav. 

Vylučovací soustava zpomaluje svou činnost a ztrácí výkonnost. Trávicí soustava je 

méně zdatná ve vstřebávání živin. Dochází k úbytku svalové hmoty a síly zbývajících 

svalů. Dýchací soustava dokáže zajistit jen menší přívod kyslíku než dříve. Srdce ztrácí 

svou sílu a přitom v důsledku zužování a snížení pružnosti periferních cév je 

k rozvádění krve po celém těle třeba daleko více energie (Aiken. 1989: Kart. 1981: 

Kermis. 1983 In: Stuart-Hamilton., 1999). 

Popsané změny mají nepříznivý vliv na fungování mozku, a tudíž i na činnost 

psychiky. Pokles výkonu dýchací a oběhové soustavy omezuje příjem kyslíku, a tím i 

zdroje energie nepostradatelné pro činnost mozku. 

Birren a kol. (In: Stuart-Hamilton., 1999, s. 26) soudí, že ,, zpomalení reakční 

dobv i li očividně zdravých starých lidí muže být způsobeno snížením přívodu krve do 

mozku". 

Kardiovaskulární choroby společně s poklesem výkonu jednotlivých soustav 

obvyklým ve stáří mají neblahý vliv na korové funkce (Kermis. In: Kalvach a kol.. 

1997). Příkladem tohoto vlivu může být záchvat mozkové mrtvice, tzv. iktus. při kterém 

je přerušena dodávka krve do určité oblasti mozku, což vede k odumření mozkové tkáně 

(Kalvach a kol.. 1997). 

Kromě těchto změn můžeme ve stáří pozorovat změny na stárnoucích 

smyslových orgánech, především oslabení zraku, sluchu ale i ostatních smyslů. Stárnutí 

je výsledkem komplexní interakce faktorů. 



,, V průběhů stáří dochází k postupnému poklesu funkční zdatnosti "(Kalvach. 

Onderková. 2006. s. 26). Zhoršuje se především pohyblivost, stabilita, svalová síla. 

jemná motorika rukou, smyslové vnímání, kognitivní schopnosti, často klesá tělesná 

hmotnost. 

Kalvach, Onderková (2006) uvádějí navzájem se kombinující hlavní příčiny: 

• Involuční změny- tkáňová atrofie. úbytek svalové hmoty, svalové dysbalance 

• Chorobné změny- ateroskleróza, osteoporóza, osteoartróza, Alzheimerova 

nemoc, chronické záněty 

• Vliv životního způsobu- dekondice z inaktivity. poruchy výživy 

Geriatrická deteriorizace s věkem narůstá, postihuje dříve ženy a probíhá u nich 

rychleji. Důsledkem geriatrické deteriorizace je geriatrická křehkost charakterizována 

různými kombinacemi projevů, jakými jsou např. hypomobilita, pomalá a nejistá chůze, 

svalová slabost, instabilita s pády. únava, senzorický deficit, kognitivní deficit, 

malnutrice. nízká odolnost k zátěži, subjektivní pocit chatrného zdraví, úzkost (Kalvach. 

Onderková. 2006). 

1.1.2 Psychologické aspekty stáří 

Psychické změny ve stáří jsou odrazem fyziologických změn v nervové 

soustavě, zejména v mozku. Duševní činnost starých lidí je zpomalena. Postupné 

oslabování jednotlivých psychických funkcí je však možné do určité míry kompenzovat 

(Viewegh. 1970). 

Jedním z typických příznaků stáří, jak uvádí Viewegh (1972). je úbytek 

senzorických schopností. Funkční zdatnost smyslových analyzátorů se snižuje, což vede 

k znesnadnění kontaktu staršího člověka sokol ím. Vnímání starých lidí je nepřesné, 

dochází tak k nejrůznějším zkreslením skutečnosti. Urban (1971) uvádí, že se snižuje 

schopnost odlišit podstatné od vedlejšího. Dochází tak k neporozumění situaci. Oslabení 

smyslových funkcí má vliv i na psychomotorickou koordinaci. Dochází tak ke 

zpomalení pohybů, je snížena reaktivita (Stuart-Hamilton, 1999). Prohlubující se 
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sociální izolace vede ke zhoršování schopnosti konverzace. Tímto se zhoršuje možnost 

navázání nových kontaktů. 

Zhoršení psychických funkcí má za následek i snížení úrovně intelektu. 

Stuart-Hamilton (1999. s. 49) uvádí, že ,. s přibývajícím věkem klesá fluidní inteligence, 

která je založena na schopnosti řešit tvořivě nové problémy. Inteligence krystalická 

udává množství vědomostí, které získat v průběhů života člověka, zůstává zachována. 

Z toho tedy vyplývá, že slábne celá řada schopností, které úzce souvisí s fluidní 

inteligencí. " Dochází tak ke zhoršení početních schopností, úbytku pozornosti, ke 

zhoršení organizace pojmů, ke zhoršení tvořivosti. Je snížena schopnost starých lidí 

řešit nové situace. Typické je odmítání starých lidí. učit se novým dovednostem. 

S věkem slábne rovněž paměť. Porucha paměti však není ve všech složkách 

stejná, v některých aspektech zůstává paměť zachována. Poruchy paměti se projevují 

podle Viewegha (1972) především ve složce vštípivosti a reprodukce. Zhoršuje se 

krátkodobá paměť, paměť dlouhodobá je nedostatečně výkonná. Je uchována paměť 

pro starší události, zatímco schopnost zapamatovat si data nová klesá. Je tedy oslabena 

schopnost tvořit nové spoje, nutné k udržení nových informací. Zůstává zachována 

i mechanická paměť, i když celková kapacita paměti se zmenšuje (Stuart-Hamilton. 

1999). 

Výrazné změny se vyskytují také v emocionálně citové oblasti. Snižuje se 

emocionální kontrola, což vede k citové labilitě až k depresivním a úzkostným náladám 

(Viewegh. 1972). 

Pro stáří je typický egocentrismus. sklon zaměřovat pozornost na vnitřní 

problém). Staří lidé se většinou zabývají sami sebou a okolní svět vnímají a posuzují 

jen ve vztahu ke své osobě. Často mluví jen o svých problémech a nenaslouchají 

druhým. Ubývá schopnosti vcítit se do postojů jiných lidí. Do popředí vystupují 

hypochondrické projevy, chorobná sebelítost, zveličování vlastních problémů a obtíží. 

Velmi často se vyskytují neurózy a deprese (Můhlpachr. Staníček. 2001). 

1.2 Geriatrie 

Geriatric je samostatný lékařský obor interdisciplinárního charakteru, který plní 

nejen specifické úkoly léčebně preventivní, ale také integrační a metodické při utváření 
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uceleného systému zdravotních a zdravotně sociálních služeb pro seniory (Přehnal, 

2001). 

Kalvach. Onderková (2006. s. 7) uvádějí: ,, Geriatric se zabývá problematikou 

zdraví, chorob, funkčního stavu a zdravím podmíněné kvality života ve stáří." V širším 

slova smyslu označuje celou geriatrickou medicínu, která prostupuje všechny klinické 

obory dospělého věku. V užším slova smyslu je v některých státech samostatný 

specializační lékařský obor vycházející z vnitřního lékařství a zabývající se kromě 

všeobecně interní problematiky i sounáležejícími problémy rehabilitačními, 

neurologickými, psychiatrickými, ošetřovatelskými a propojením s primární péčí 

(praktický lékař, domácí ošetřovatelská péče) i sociálními službami. Jádrem oboru není 

dlouhodobé ošetřovatelství, nýbrž chování a obnova soběstačnosti a rozvoj specifického 

geriatrického režimu (Kalvach a kol.. 1997). 

Přehnal (2001) uvádí, že předmětem zájmu geriatrie je stárnoucí a starý člověk 

ve zdraví a především v nemoci. V širším pojetí pak ti nemocní, kteří povahou svého 

onemocnění či funkčním stavem profitují z geriatrického režimu a stylu práce, který 

respektuje specifičnost jejich potřeb a limitací, jakož i nezbytnost modifikace 

vyšetřovacích a léčebných metod. 

1.2.1 Pojetí geriatrického pacienta 

Překročení hranice stáří neznamená automaticky, že se člověk stává 

geriatrickým pacientem. Kalvach. Onderková (2006. s. 15) uvádějí: .. Indikárotem by 

neměla být věková hranice, ale křehkost a profit ze specifického geriatrického režimu 

s prevencí geriatrického hospitalismu. z koncentrace geriatricky vyškoleného personálu, 

ošetřovatelských a rehabilitačních pomůcek. " 

1.3 Demografické údaje 

Ve všech hospodářsky vyspělých zemích se stává zdravotnickou prioritou 

stárnutí populace. Z hlediska pečujících profesí je podstatné, že dochází k výraznému 

přibývání velmi starých lidí ve věku 85 let a více. Seniorů přibývá relativně poklesem 
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natality a absolutně prodlužováním střední délky života a přibývá seniorů v pokročilém 

stáří z důvodů prodlužování života ve stáří (Kalvach, Onderková, 2006). 

Podle demografické prognózy, která byla zpracována Českým statistickým 

úřadem, bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 

85 let. Ve srovnání s rokem 2006 bylo 101 718 těchto občanů, a téměř tři miliony osob 

starších 65 let (Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2010. 2008, 

K typickým rysům seniorské populace patří vzhledem k vyšší naději dožití převaha 

žen. a to stále výrazněji se stoupajícím věkem. Poměr žen k mužům činí v CR ve 

věkové skupině 60-64 let asi 1.2:1. ve věkové skupině 75-79 let asi 1,8:1, ve věkové 

skupině 90 let a více 3:1 a ve věku 100 let a více je poměr žen k mužům ještě vyšší a 

činí 8:1 (Kalvach. Onderková. 2006. s. 8). 
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2. Logopedická intervence u dospělých osob s 

narušenou komunikační schopností 

2.1 Organizace logopedické péče u dospělých osob 

s narušenou komunikační schopností 

Logopedická péče o dospělé osoby je zajištěna resortem ministerstva 

zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. 

2.1.1 Resort zdravotnictví 

V resortu ministerstva zdravotnictví působí logoped ěi klinický logoped 

především ve státních a soukromých logopedických ambulancí, popř. poradnách, na 

neurologických. rehabilitačních, foniatrických. pediatrických, psychiatrických 

odděleních. Mimo tato oddělení působí v rehabilitačních zařízeních, v léčebnách 

dlouhodobě nemocných, na odděleních plastické chirurgie, v ústavech sociální péče a v 

lázních. Důležitá je spolupráce soukromých pracovišť s lékařskými pracovišti, 

s pracovišti psychologické a rehabilitační péče (Kukaňová In: Škodová. Jedlička. 2007). 

2.1.2 Resort práce a sociálních věcí 

Podle Neubauera (2001) je logopedická péče v resortu ministerstva práce a 

sociálních věcí zabezpečena v ústavech sociální péče. v domovech důchodců, 

v penzionech pro seniory, popř. v jiném a zařízeních pro stárnoucí osoby (v domovech 

pro seniory a v domovech se zvláštním režimem). 

"l ato oblast péče je u nás stále podceňovanou oblastí a teprve se začínají rozvíjet 

systémy aktivní terapeutické činnosti v rámci spolupráce s odborníky z oblasti 

zdravotnictví. 
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V resortu práce a sociálních věcí pracují logopedi, kliničtí logopedi i speciální 

pedagogové se specializací logopedie a surdopedie (Kukaňová In: Škodová. Jedlička. 

2007). 

V CR je nejvíce kvalifikovaných pracovníku pro oblast poruch komunikace 

saturováno v zařízeních pečujících o dětskou populaci, naopak v sociálních zařízeních 

pro dospělé a stárnoucí osoby se v našich podmínkách aktivní terapeutická činnost 

začíná teprve rozvíjet. Do budoucna je proto nutno rozvinout koncepci a odborné 

zázemí pro práci logopedii i v těchto zařízeních (Neubauer. 1997). 

2.2 Metody logopedické intervence 

Pokud budeme charakterizovat logopedické metody, je potřeba vymezit co 

nejpřesněji aktiv itu, která je pro práci logopeda specifická ve všech oblastech. Je možné 

použít termín logopedická intervence. 

,. Logopedická intervence je obecně chápána jako specifická aktivita, kterou 

uskutečňuje logoped s cílem identifikovat narušenou komunikační schopnost, 

eliminovat, zmírnil nebo alespoň překonat narušenou komunikační schopnost a předejít 

tomuto narušení" (Lechtá In: Škodová. Jedlička. 2007. s. 37). 

Logopedická intervence je složitý multifaktoriální proces, který se realizuje 

v zájmu dosažení tří základních cílů na třech úrovních, vzájemně se prolínajících. jimiž 

jsou logopedická diagnostika, logopedická terapie a logopedická prevence (Lechtá In: 

Škodová. Jedlička. 2007). 

2.2.1 Logopedická diagnostika 

Logopedická diagnostika specifikuje druh poruchy komunikační schopnosti, 

příčiny vzniku, průběh postižení, stupeň, zvláštnosti a na jejím základě se stanoví 

logopedická prognóza a je vypracován plán intervence. Probíhá na základě zásady 

týmového přístupu (Lechtá In: Škodová. Jedlička. 2007). 

Terapie bezprostředně navazuje na diagnostiku, někdy se i vzájemně prolíná. 

17 



2.2.2 Logopedická terapie 

Logopedická terapie je specifická aktivita, která je realizována specifickými 

metodami, ve specifické situaci záměrného učení. Terapie se může také prolínat 

s prevencí. Současná logopedie má tři formy prevence, a to primární- předcházení 

ohrožujícím situacím vzniku narušení komunikační schopnosti), sekundární- zaměřena 

na rizikové skupiny a terciální - probíhá u jedinců s narušenou komunikační schopností, 

aby v jejím důsledku nedocházelo k obtížím v socializaci (Klenková, 2006). 

,. Cílem terapie \KS v ne/širším slovu smyslu je eliminovat, zmírnit nebo 

alespoň překonat NKS" (Lechtá. 2002), dále píše: ,, Ne/žádanějším cílem je zcela 

odstranit, eliminoval NKS a zároveň tím i komunikační bariéru. " Pokud nelze NKS 

zcela odstranit logoped se snaží zmírnit či zredukovat stupeň narušení na nejmenší 

možnou míru, „cílem je prolomit, přemoci komunikační bariéru "( Lechtá. 2002. s. 21). 

Neubauer (In: Škodová. Jedlička. 2007) uvádí, že individuální terapeutický plán 

se stanoví na základě logopedické diagnostiky a zahrnuje: 

• Stanovení příčin a možné prognózy poruchy řečové komunikace 

• Návrh metodiky a intenzity rehabilitačního postupu 

• Způsob využití terapeutických cvičných materiálů a pomůcek 

• Způsob spolupráce s rodinou, logopedickým asistentem, ošetřujícím 

personálem či jiným logopedickým pracovištěm 

Logopedická terapie využívá individuálních i skupinových forem práce, aby byl 

umožněn jak intenzivní individuální trénink, tak užití nabytých schopností 

v komunikaci ve skupině. 

Individuální terapie, zahrnuje standardní osvědčené přístupy logopedické péče. 

Je základem většiny terapeutických programů pro osoby s poruchami řečové 

komunikace. Neubauer dále píše: ..Rozvinutí terapeutického procesu, intenzivní práce 

na modifikaci řečových schopností, stimulace využití jazykového systému jsou procesy 
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vyžadující individuální přístup a plynulou aktivní zpětnou vazbu terapeutem " (Neubauer 

In: Škodová, Jedlička. 2007, s. 83). 

Skupinová terapie v oblasti logopedické péče obsahuje většinou působení v malé 

skupině 3-6 osob. Komunikační skupin) mohou sloužit k aktivaci dospělých a 

stárnoucích osob s porušenou či nedostatečnou komunikaci s okolím, izolovaných a 

trpících následky dlouhodobého pobytu v institucionální péči. Program ve skupinových 

terapiích je pak orientován většinou na zlepšení percepce, pozornosti, čtení, psaní a 

vyjadřování jazykovými verbálními prostředky. 

,, Komplexní logopedická terapie poruch komunikace zahrnuje kromě vlastních 

metod řečové a jazykové terapie nutně také psychoterapeutické působení na kognitivní, 

především verbálně paměťové funkce a pozornost "(Neubauer In: Škodová, Jedlička, 

2007. s. 83). 

Nutnost zapojení psychoterapeutické podpory a vedení je patrná především u 

poruch plynulosti řeči a u afázií, ale prohází napříč oblastí poruch řečové komunikace, 

nebo't psychoterapeutické vedení poskytované při terapeutických sezeních klinickými 

logopedy je nezbytné nejen pro navození motivace a spolupráce při terapii, ale i jako 

prevence neproduktivního reaktivního chování a neurotického osobnostního vývoje při 

porušené komunikaci s okolím. 

V současné době je užíváno klinickými psychology a neuropsychology zapojení 

metod kognitivní a paměťové rehabilitace. Klíčová je intenzivní a kvalitně odborně 

vedená logopedická péče v lůžkových nemocničních a rehabilitačních zařízeních. 

Terapie se neobejde bez spolupráce osoby s NKS a jejího okolí. Klinický logoped 

pracující na lůžkovém oddělení nebo v léčebně musí respektovat daný léčebný režim a 

možnosti příslušného oddělení. 

Pro efektivní vybavení postupu a výsledky terapie jsou pak klíčové některé 

momenty spolupráce rodiny či ošetřujícího personálu (Neubauer 2007. s. 84): 

• snaha doporučit osobu, jež pociťuje komunikační obtíže - či je vnímá její okolí 

- d o působnosti klinického logopeda. především je-li pacient sám motivován: 

• neomezovat toto úsilí jen na nejtíže postižené, prakticky nekomuniku jící osoby: 

• trvalá snaha motivovat, neměla by se terapie přirovnávat ke školní výuce -

klient by mohl být demotivován: 
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• snaha dodržovat terapeutická doporučení a předávat je dalším odborníkům a 

rodinným příslušníkům; 

• vytvoření motivujícího prostředí a spolupráce spolubydlících pacientů na pokoji: 

• aktivní pomoc v pravidelném čase; 

• vytvořit prostředí, kde je s kým a o čem komunikovat. 

2.3 Specifika logopedické intervence u dospělých osob 

Cílem logopedického působení je rozvoj a maximalizace komunikačního potenciálu 

dospělé osoby postižené poruchou řečové komunikace a zachování dobré kvality 

sociálního kontaktu s okolím. Terapeutický program sleduje v závislosti na druhu a 

stupni poruchy některý z možných cílů: 

• Odstranění poruchy 

• Omezení až potlačení projevů poruchy během dlouhodobého terapeutického 

procesu 

• Obnovu porušených funkcí 

• Stabilizaci projevů poruchy v co nejdelším časovém horizontu (např. 

degenerativní onemocnění CNS s poruchami řečové komunikace) 

• Dominantní součástí terapeutického procesu jsou reedukační postupy 

pracující přímo s postiženými oblastmi (např. motorikou mluvidel) a 

facilitující jejich funkcionální zlepšení. 

Pro efektivní logopedickou péči u dospělých osob je třeba využít obnovovací 

postupy především specializované pomůcky odlišné od práce s vývojovými poruchami 

řeči u dětí. které jsou na kognitivní a vhodné motivační úrovni dospělé populace. 

Specifickou oblastí je terapie poruch polykání, spojená se stimulací primárních funkcí 

orofaciální soustavy, kde lze dosáhnout příznivého ovlivnění příjmu potravy u osob se 

získanou dysfagií. 

Závažné poruchy řečové komunikace u dospělých osob vznikají především na bázi 

úrazů a traumat CNS či orofaciální oblasti, méně často na základě onkologických či 
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neurologických onemocnění CNS. Jedná se především o poruchy hybnosti mluvidel, 

poruchy fatických funkcí a vzniklé poruchy výkonnosti verbálně paměťových funkcí. 

Poruchy řečové komunikace vznikají také v souvislosti se stárnutím organismu. 

Fyziologické změny v procesu stárnutí ovlivňují především motorické řečové 

schopnosti, dochází k obtížím zejména u respiračních funkcí, při tvorbě hlasu a precizitč 

artikulační činnosti z důvodů snížení rychlosti a síly svalové koordinace. Proto může 

být srozumitelnost mluvy stárnoucích osob snížena a při vzniku traumatu CNS může 

dojít k projevům těžké poruchy srozumitelnosti řečového projevu. 

Snížení výkonnosti kognitivních a duševních schopností stárnoucích osob 

způsobuje nejen zhoršování komunikačních schopností, ale především i zvýšené riziko 

vzniku závažných poruch řečové komunikace na základě traumatu CNS, vzniku 

duševních onemocnění a zejména možného rozvoje syndromu demence (Lechtá In: 

Škodová, Jedlička 2007). 

2.4 Nejčastější příčiny narušené komunikační schopnosti 

u geriatrických pacientů 

,, Ve skupině osob po cévních mozkových příhodách je udáváno 20-23% případu 

spojených se vznikem poruch řečové komunikace a zároveň ještě dalších 10-11H% osoh. 

u nichž se porucha objeví později v průběhů vývoje onemocnění" (Cséfalvay. Traubner 

In: Neubauer 1996. s. 31). 

V České republice můžeme uvažovat o počtu nad tisíc osob s přetrvávající 

afázií ročně. Fatická porucha, znemožňující kvalitní řečovou komunikaci s okolím, 

čtení, psaní a početní výkony, je jednou z nejzávažnějších a nejmučivějších poruch, 

jakým může být člověk vystaven (Neubauer a kol.. 2007). 

Tato charakteristika se netýká jen afázií, ale i dalších závažných neurogenních 

poruch řečové komunikace - motorických řečových poruch a kognitivně-

komunikačních deficitů, neboť výskyt takto získaných poruch řečové komunikace 

v populaci dospělých a stárnoucích osob je poměrně vysoký. Endebry a Emerson (In: 

Neubauer. 2007. s. 31) uvádějí: ,, počet 2H0 osoh trpících získanou dysartrií na bázi 

CXÍP a lézí mozkové tkáně, úrazy hlavy a degenerátivních onemocnění na 100 tisíc 
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obyvatel", podle autorů ,, jde o častější vzniklou neurogenní poruchu řečové 

komunikace, než je afázie (150 na 100 tisíc obyvatel) či získaná dysfonie (XV na 100 

tisíc obyvatel') ". 

Neurogenní poruchy řečové komunikace vznikající u dospělých osob vyplývají ze 

čtyř nejčastějších mechanismů poškození činnosti CNS: 

• traumatická poškození tkáně CNS 

• nádory a infekce CNS 

• degenerativní onemocnění CNS 

• cévní onemocnění mozku a cévní mozkové příhody 

2.4.1 Traumatické poškození centrální nervové soustavy 

Neubauer (2007. s. 33) uvádí: ,, úrazy mozku bývají vážnou a častou příčinou 

vzniku neurogenních poruch řečové komunikace. .Jedná se druhou nejčastější příčinu 

vzniku poruch, především kvůli stále vzrůstajícímu počtu dopravních nehod se 

závažnými následky ". 

Dopravní nehody tvoří více než 50% smrtelných úrazů CNS (Obenberger. Seidl. 

2004. s. 154). 

Neubauer (2007) uvádí, že až 50% všech dopravních nehod je doprovázeno 

úrazy mozku a z těchto úrazů vyplývá asi třetina vzniklých poruch řečové komunikace. 

Následky po poškození mozku jsou nevratné. Mezi časté následky poškození 

mozku patří: 

• poruchy motoriky - parézy. plegie. ataxie, poruchy rovnováhy, tremor 

• poruchy kognitivních funkcí -poruchy paměti, pozornosti, orientace, řešení 

problémů, organizace a posloupnost 

• poruchy percepce - agnozie. apraxie. neglect syndrom, rozlišování pravé a 

levé strany 
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• psychosociální poruchy - snížený náhled, apatie, agrese, porucha iniciace, 

neklid, labilita. snížená motivace 

V mnoha případech jsou zranění tak vážná, že se s jejich následky člověk 

vyrovnává po celý zbytek života, součástí těchto poškození bývají poruchy komunikace: 

dysartrie. anartrie. afázie, dysfágie a respirační poruchy. 

2.4.2 Nádory a infekce centrální nervové soustavy 

Mozkové tumory se vyskytují asi 0,3 - 2.6 % všech neurologických pacientů, 

uvádí Neubauer (2007. s. 33). Podle lokalizace a typu tumoru se mohou projevit 

v celém spektru neurogenních komunikačních poruch. 

Poruchy funkcí se zde většinou neobjevují náhle jako u cévních onemocnění 

mozku, ale spíše jako pozvolna nastupující či skokově progredující komplikace. Z této 

etioiogie často vychází vznik tzv. primárně progresivní afázie. Infekční onemocnění 

CNS. především encefalitidy či myelitidy, mohou při komplikovaném průběhu zanechat 

reziduální chronické postižení i v oblasti řečové komunikace a verbální paměti. 

Při nádorech mozku může vzniknout afázie, záleží na jeho lokalizaci 

(Čecháčková In: Škodová. Jedlička. 2004). 

Pokud dojde k poruchám řeči a jazyka a nádor je lokalizován v oblasti 

temenního laloku dominantní hemisféry. pak se vyskytuje senzorická afázie, při 

lokalizaci v nedominantní hemisféře se lze zachytit tzv. neglect syndrom. IJ nádoru ve 

spánkové oblasti při poruše dominantní hemisféry bývá přítomna senzorická či 

amnestická afázie (Káš. 1997). 

2.4.3 Degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy a 
demence 

., Degenerativní onemocnění CNS - Parkinsonova choroba a neurologicky 

diagnostikovatelné syndromy s atrqfií mozkové tkáně - jsou příčinou vzniku pozvolna 

progredujících dysartrií a dyspraxií" (Neubauer. 2007. S. 34). 
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Většina /. těchto nemocnění zasahuje především centrální motorický systém, 

nikoli kognitivní a fatické funkce. 

Naproti tomu další části degenerativních onemocnění mozkové kúry a 

souvisejících mozkových struktur je příčinou největšího počtu vznikajících demencí. 

Alzheimerova choroba zapříčiňuje 50-65% všech demencí. mezi další, méně časté typy 

atrofií patří Pickova choroba nebo progresivní supranukleární obrna (Neubauer. 2007, s. 

Afázie, která může být součástí Alzheimerovy choroby, má kolísavý průběh. 

Neubauer (2007. s. 34) uvádí: ,. začíná poruchami paměti a končí závažným postižením 

kognitivních funkcí. " 

2.4.4 Cévní mozkové příhody 

Seidl. Obenberger (2007. s. 190) cévní mozkové příhody definují: ,,Akutně 

vzniklé klinické fokální či globální příznak) poruchy funkce mozku trvající déle než 24 

hodin bez zjevné jiné než vaskulární příčiny. " 

Cévní onemocnění mozku související s náhlými cévními mozkovými příhodami 

je jednou z nejobávanějších onemocnění dospělé populace na celém světě. Je třetí 

nejčastější příčinou smrti ve všech státech Evropy a ve většině vyspělých států 

(Neubauer. 2007. s. 34). 

Mortalita v ČR je 4krát vyšší než v USA a 40% nemocných umírá do roka po 

příhodě (Seidl. Obenberger. 2007. s. 190). 

Následky poškození CNS dochází k omezení všech funkcí mozku a tím ke ztrátě 

ovládání funkcí těla a psychiky, zejména k poškození životně důležitých funkcí, 

v těžkých případech ke komatu a smrti. 

U méně těžkých poškození zůstávají životně důležité funkce intaktní. různým 

způsobem mohou být poškozeny ostatní funkční okruhy. Rozlišujeme funkce somatické 

a psychické. 

Mezi somatické funkce patří životně důležité funkce, jako je regulace srdeční 

frekvence a dýchání, látková výměna, hormonální systém, regulace tělesné teploty či 

ovlivnění rytmu spánku a bdění. Dále zahrnují motorické a senzitivní funkce jako je 
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regulace svalové síly. programování jednoduchých a složitých pohybů, povrchové čití. 

vnímání teploty a bolesti, schopnost vidět, slyšet, cítit apod. 

Psychickými funkcemi, které mohou být poškozeny, jsou integrace osobnosti a 

emocionality, zážitku a sociálního chování. Ke kognitivním funkcím řadíme pozornost, 

koncentraci, paměť. řeč. orientaci v prostoru. (Český zdravotní systém a rehabilitace 

osob po poranění mozku, www.cerebrum.cz) 

Za nejdůležitější mozkovou cévu lze považovat arteria cerebri media, která 

zásobuje hlavně oblast capsula interna, subkortikální oblasti a parietální a temporální 

lalok. Poruchy prokrvení v této oblasti způsobuj\ poruchy fatických funkcí. ale i dalších 

symbolických funkcí (Cséfalvay, Traubner. 1996). 

,, Poruchy řeči mohou hýl vyvolány neprůchodnosti krčních tepen ne ho 

vertehrálních a hazilárních artérií" ( Spence. 2008. s. 54). 

Cévní mozkové příhody jsou jednou z nejčastějších příčin získané narušené 

komunikační schopnosti. Afázie se po prodělaném iktu vyskytují vzhledem k jiným 

onemocněním nejčastěji, vyšší frekvence afázií je zpravidla udávána při levostranném 

poškození mozku (Hrbek In Preiss. 1998). 

Cévní mozková příhoda vzniká nejčastěji náhle, z 80 % je příčinou ischemic 

části mozkové tkáně pro uzávěr některé z tepen zásobujících krví tuto oblast. 

Ve 20 % případů je příčinou hemoragický proces - prasknutí tepny s krevním 

v ýlevem do okolní mozkové tkáně. Méně často příčinou je subarachnoidální krvácení, 

často ruptury aneuryzmatu, tedy vrozeně vzniklého oslabení cévní stěny (Neubauer. 

2007. s. 32). Postižení je častěji tepenné, vzácněji žilní. 

,. ('évní mozková příhoda je akutní stav, vyžadující rychlou diagnostiku a včasné 

zahájeni účinné terapie"(Seidl. Obenberger, 2007. s. 190). 

2.4.4.1 Mozkové ischemie 

Mozkové ischemie neboli ischemické infarkty jsou mnohem častější než 

mozkové hemoragie. 1 když je příčina odlišná, je někdy klinický obraz a průběh 

podobný hemoragiím (Orszagh. Káš. 1995). 
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Tento obraz je charakteristický tím. že se většinou dosti náhle objeví 

neurologická symptomatologie různě těžká, trvá několik hodin nebo jen minut, ale beze 

zbytku do 24 hodin ustoupí (Nebudová. 1999). 

Příčinou ischemických infarktů může být tepenná trombóza. embolie a takzvaná 

systémová hypoperfuze. Všechny tyto příčiny vedou k mozkové ischemii. různě rychle 

se rozvíjející a různě lokalizované, ale všechny mají za následek zhoršené zásobení 

mozku nebo jeho některé části krví, to znamená i zhoršený přísun kyslíku a živin, což 

vede nejprve k reverzibilním. postupně trvalým poškozením mozkové tkáně (Orszagh, 

Káš. 1995). 

Feigin (2004. s. 53) uvádí, že u 2/3 pacientů s CMP je příčinou ateroskleróza. 

Průměrně čtvrtina ischemických iktů je způsobena vmetkem, a to obvykle pocházející 

ze srdce. Krevní sraženiny se uvolňují ze srdce nejčastěji při nepravidelném srdečním 

rytmu, abnormálních srdečních chlopních, infekcích uvnitř srdce známých jako 

endokarditida a po srdečních operacích. Většina těchto infarktů vzniká v mozkových 

polokoulích, ale některé vznikají v mozečku nebo v mozkovém kmeni. Některé 

ischemické ikty mozkových polokoulí se jeví jako malé nebo způsobí pouze neobratnost 

mírnou slabost nebo mírnou poruchu paměti. 

2.4.4.2 Mozkové hemoragie 

Hemoragický iktus je způsoben krvácením do mozkové tkáně, což bývá 

označováno jako intracerebrální krvácení nebo mozkový hematom. nebo do prostoru 

pod pavučnicí tzv. subarachnoidální krvácení. Feigin (2004) uvádí: ,. tyto ikty mají 

největší úmrtnost, ale tvoří relativně malý podíl na všech mrtvicích: 10-15% tvoří 

mozková tkáňová krvácení a asi 5% subarachnoidální krvácení. " 

Nejčastější příčinou je hypertenzivní nemoc. Ke krvácení dojde nejčastěji 

v počátku hypertonické nemoci, kdy menší tepénky a arteriolv nejsou ještě chráněny 

hypertroflí střední svalové vrstvy cév. a náhlé stoupnutí krevního tlaku vede pak k jejich 

prasknutí. Často dochází ke krvácení v pokročilém stadiu hypertenzní angiopatie. kdy 

jsou cévy změněny hyalinózou. fibrinoidní nekrózou či mikroaneurysmaty. a při náhlém 

zvýšení tlaku, například při vyšší námaze, rozčílení dojde k prasknutí porušené cévy 

(Orszagh. Káš. 1995). 
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Také mozkový nádor se může projevit nejdříve krvácením. Po úrazu hlavy může 

vzniknout hematom. ten je-li malý, se může vstřebat, nebo začít utlačovat okolní 

mozkovou tkáň. Důsledkem toho začínají narůstat obtíže - nastává syndrom nitrolební 

hypertenze. Čecháčková (In Škodová, Jedlička. 2003) uvádí oblasti mozku, kde 

krvácením může vzniknout nejčastěji: 

• krvácení do bazálních ganglií 

• krvácení do mozkových laloků, mozkového kmene a mozečku 

• intermeningeální krvácení 

IJzdrava po CMP u 90 % osob. které CMP přežijí, dochází k různě rychlému a 

různě kvalitnímu návratu porušených funkcí v časovém úseku jednoho i více let. 

CMP vzniká nejčastěji u osob ve věku 60-75 let. je však zachycen trvalý trend přesunu 

do mladší věkové kategorie od 45 let níže (Neubauer. 2007, s. 32). 

2.4.4.3 Výskyt 

,, Xejpřesnějším měřítkem pro srovnání vývoje cévního onemocněni mozku 

v jednotlivých zemích je údaj o úmrtnosti. Ve většině vyspělých státu je úmrtí na cévní 

onemocnění mozku řazeno na třetí místo (Kalvach a kol.. 1997. s. 19). 

V roce 2005 figurovaly CMP v ČR mezi příčinami úmrtí u mužů na 5. místě a li 

žen na 3. místě. Celková úmrtnost začala významně klesat u mužů i u žen za 7 let o 

25% (Herzig. 2008. s. 12). 

V roce 2002 bylo v České republice hospitalizováno 65 174 pacientů s CMP. což 

představuje průměrně 639 pacientů na 100 000 obyvatel. Ve věku do 50let to přitom 

bylo 50 na 100 000. ale ve věku nad 70 let již 4000 na 100 000 obyvatel. Za příznivý lez 

označit podle Herziga (2008. s. 12) fakt. že v roce 2002 došlo k 6 % poklesu počtu 

zemřelých na CMP v nemocnicích ve srovnání s rokem 2000. kdy hospitalizační 

mortalita činila 12%. Graf č. 1 znázorňuje incidenci iktů v České republice. 
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Graf č. 1 Incidience iktů v ČR (www.cmp.cz) 

2.4.4.4 Rizikové faktory cévních mozkových příhod 

Vývoj názoru na možnosti diagnostiky a terapie neurogenníeh poruch řečové 

komunikace v České republice, jak uvádí Neubauer (2007). procházel a prochází 

v jistém smyslu méně plynulým vývojem než v řadě jiných vyspělých států. 

V posledních letech se situace změnila. .. Realizovaný rozvoj rehabilitačních center 

v rámci ucelené rehabilitace zdravotně postižených osob vytváří nadějnou strukturu i 

pro dynamizaci intenzivní péče pro o osoby s afáziemi a dalšími neurogenními 

poruchami řečové komunikace " (Neubauer. 2007. s. 28). 

Rizikový faktor je taková vlastnost, zjišťována u dosud zdravých osob. která se 

vyskytuje u osob s pozdější manifestací choroby častěji než u osob, které touto 

chorobou neonemocní. Rizikové faktory CMP. jak uvádí Kalvach a kol. (1997. s. 23). 

..jsou lakové dějové procesy, jejichž působení v konečném důsledků vede ke snížení 

rychlosti a objemu krevního proudu na takovou hodnotu, které nestačí k nasycení 

mozkové tkáně kyslíkem a k odplavování produktu metabolismu. Klasifikace rizikových 
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faktoru by pak měla postihnout tyto vztahy jako dynamicky> proces s určením 

významnosti v jednotlivých fázích předcházejících cévní mozkové příhodě." 

Faktory v současné době rozdělujeme na faktory ovlivnitelné, tedy ty které lze 

preventivními zásahy ovlivnit a na ty. které měnit nelze tedy neovlivnitelné faktory. 

Mezi neovlivnitelné faktory řadíme věk. pohlaví, genetickou zátěž, 

meteorologické faktory, rasu a geografické podmínky. 

Mezi faktory, které lze ovlivnit podle Feigina (2004) řadíme kouření, nezdravou 

stravu, hypertenzi, onemocnění srdce, ateroskleróza, vysoký cholesterol, diabetes 

mellitus, nadváha, nízká tělesná hmotnost, tělesná nečinnost, stres a deprese, alkohol, 

hormonální antikoncepce k těmto faktorům Herzig (2008) přidává dyslipidemii. 

metabolický syndrom inzulínové rezistence a tranzitorní ischemickou ataku. 

Mezi rizikové neovlivnitelné faktory Herzig (2008) řadí věk, pohlaví, genetiku, 

rasu, geografické podmínky a meteorologické faktory. Skřivánek (1997) uvádí, že 

hlavním neovlivnitelným faktorem vzniku CMP je věk. V omezení, daném současným 

poznáním, lze přibližně seřadit ovlivnitelná rizika cévní mozkové příhody takto: 

1. hypertenze 

2. onemocnění srdce 

3. arterioskleróza 

4. diabetes mellitus, kouření 

Poznání rizikových faktorů je důležité především po objasnění těch příčinných 

vztahů, jejichž ovlivněním můžeme snížit incidienci nemoci, tedy pro aktivní prevenci. 

Rizika cévní mozkové příhody jsou v hlavních rysech souhlasná s riziky ostatních 

cévních onemocnění, mají však dílčí odlišnost ve svém významu (Skřivánek. 1997). 
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3. Systém komplexní péče o osoby po cévní 

mozkové příhodě 

Komplexní péče v oblasti osob po CMP vyžaduje interdisciplinární spolupráci. 

Jde především o rozvinutí vzájemné spolupráce zdravotní a sociální péče. logopedické, 

psychologické, rehabilitační a pečovatelské péče. 

Léčebně-preventivní péče je v současné době zajišťována prostřednictvím 

soustavy zdravotnických zařízení majících různého majitele, která vznikla z původní 

centralisticky vytvořené sítě zdravotnických zařízení státního charakteru. Nově vzniklá 

soustava zdravotnických zařízení je charakterizována především tím. že majitelem je 

nejen stát. obce. města, ale postupně se rozrůstá především privátní sektor 

v ambulantních službách. Zdravotnická zařízení mají svou právní subjektivitu, jsou 

zřizována okresními úřady nebo obcemi. Poskytují obyvatelstvu léčebnou péči 

ambulantní, nemocniční, a následnou (Dolanský, 2008). 

Pro potřebu této práce je třeba charakterizovat zařízení, kterými pacient projde 

v rámci logopedické péče po cévních mozkových příhodách, mozkových traumatech a 

zánětlivých a degenerativních onemocněních mozku, což jsou nejčastější příčiny vzniku 

narušené komunikační schopnosti u geriatrických pacientů. Zařízení můžeme rozdělit 

na akutní a následnou péči. 

V akutní fázi je pacient převezen nejprve do nemocnice. Z nemocnice je pacient 

podle jeho stavu převezen do zařízení následné péče, jedná se většinou o zařízení 

rehabilitačních center, lázeňské léčebny, léčebny dlouhodobě nemocných. Po propuštění 

z těchto zařízení následné péče pacient pokračuje v ambulantní léčbě (Dolanský, 2008). 

,, Rehabilitace po cévních mozkových příhodách začíná obvykle v nemocnici, 

nejdříve na iktové jednotce nebo jiném oddělení, poté ve specializovaném 

rehabilitačním oddělení nebo centru. Po propuštění z nemocnice pokračuje nejčastěji ve 

specializovaných ambulantních rehabilitačních centrech, nebo doma" (Feigin 2004. s. 

113). 
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,. Pacient i po poraněni mozku se dostávají na neurorochirurgická. neurologická, 

traumatologická oddělení ěi na jejich ARC) oddělení" (Švestková. Český zdravotní 

systém a rehabilitace osob po poranění mozku. 2009). 

Nemocniční péče představuje důležitou část systému zdravotní péče (Pustelník, 

Jarošová, 2003). 

Nemocnice podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. poskytuje obyvatelům: 

• ambulantní péči 

• lůžkovou základní péči 

• specializovanou diagnostickou péči 

• léčebnou péči 

Dolanský (2008) uvádí, že léčebná péče spočívá v intenzivním léčení 

chorobných stavů. Lze ji rozdělit na ambulantní a lůžkovou péči. Lůžková péče 

v ústavních zařízeních by měla být poskytována jen po nejkratší nezbytně nutnou dobu. 

Intenzivní péči, tj. péči o nemocné s ohrožením selháním jedné či více 

základních životních funkcí, které je nutno soustavně sledovat, ošetřovat, léčit, a tak 

selhání předejít. Poskytuje se na jednotkách intenzivní péče a zahrnuje: 

• Soustředěnou lékařskou, diagnostickou a léčebnou péči 

• Nepřetržitou ošetřovatelskou péči 

• Soustavné sledování a záznam životně důležitých funkcí 

Charakter jednotek intenzivní péče mají například koronární jednotky interních 

oddělení 

Součástí léčebné péče jsou i nezbytná preventivní opatření. Nemocnice se skládá 

z několika částí: 

• lůžková část 

• ambulantní část 

• část společných vyšetřovacích a léčebných složek 
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• hospodářské a technické služby 

• další organizační části, které se zřizují, vyžaduje-li to péče o nemocné 

nebo provoz nemocnice (anesteziologie, resuscitace, rychlá zdravotnická 

pomoc) 

Při iktu se pacient nejčastěji dostává, jak uvádí Herzig (2008) na akutní iktovou 

jednotku, která představuje funkční část lůžkové kapacity neurologického oddělení nebo 

neurologické kliniky. 

Feigin (2004) uvádí, že pacient po propuštění z nemocnice se vzhledem 

k dosaženému pokroku, prognózy, soběstačnosti, přidružených zdravotních potíží, 

osobní situace a preference jeho rodiny se dostává: 

• do jiné nemocnice nebo na oddělení, která se specializuje na rehabilitaci 

• je propuštěn domů s rehabilitací zajištěnou doma nebo v ambulantní části 

nemocnice nebo v denním stacionáři 

• pokud má pacient potíže s návratem domů, může být přeložen 

z nemocnice do domu s pečovatelskou službou, domova důchodců, 

případně do léčebny dlouhodobě nemocných 

3.1 Zařízení následné péče 

Herzig (2008) uvádí, že pokud nelze pacienta z nemocnice propustit do domácího 

ošetřování, je třeba zajistit následnou péči v rehabilitačních a lázeňských zařízeních. 

Zařízení následné péče pod oborem geriatrie, uvádí Přehnal (2001). existuje ve dvou 

formách, které existují samostatně nebo v rámci jednoho pracoviště: 

• následná péče rehabilitačně rekonvalescenční 

• následná péče ošetřovatelská 

Následná péče rehabilitačně rekonvalescenční je poskytována především v léčebnách 

dlouhodobě nemocných a rehabilitačních ústavech (Přehnal, 2001). 
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Rehabilitační ústavy jsou určeny pro poskytování specializované ústavní péče 

nemocným se stanovenými poruchami hybnosti, popřípadě poruchami jiných funkcí 

Léčebny dlouhodobě nemocných jsou podle zákona o sociálních službách 

108/2006 Sb. určené pro poskytování specializované ústavní péče zaměřené především 

na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déle trvajícími nemocemi. Délka 

pobytu na těchto zařízeních je limitována, cílem je obnova soběstačnosti či ústup 

závislosti s propuštěním do domácího prostředí. 

Zajišťují tzv. následnou péči v případech, kdy stav nemocného již nevyžaduje 

pobyt v nemocnici, ale zároveň ještě neumožňuje, aby byl propuštěn domů. Léčebny 

poskytují starým občanům po propuštění z nemocnice lékařskou, ošetřovatelskou a 

rehabilitační péči. Příjem do léčebny se děje bud' na základě doporučení nemocnice, 

nebo i praktického lékaře. Délka pobytu v LDN by neměla přesáhnout 3 měsíce. Péče je 

hrazena zdravotní pojišťovnou. Na zařízeních dlouhodobě nemocných působí lékaři, 

ergoterapeuti, fyzioterapeuti, a ošetřovatelský personál. 

Péči o dlouhodobě nemocné s předpokladem vyléčení či zlepšení zdravotního 

stavu, zahrnující především dlouhodobou léčebnou a rehabilitační péči poskytovanou 

v odborných léčebnách, lázeňských léčebnách a ozdravovnách (Dolanský, 2008). 

Následná péče ošetřovatelská, představuje dle potřeby pacienta pobyt dočasný či 

trvalý. Těžiště práce spočívá v odborném ošetřovatelství. Na zařízeních působí lékaři, 

ošetřovatelé, ergoterapeuti, fyzioterapeuti (Přehnal. 2001). 

Součástí následné péče jsou i lázeňské léčebny. Podle zákona o sociálních 

službách 108/2006 Sb. jsou lázeňské léčebny odborné léčebné ústavy, které poskytují 

nemocným speciálně zaměřenou ústavní i ambulantní léčebnou péči. K léčbě 

nemocných se využívá především přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických 

podmínek. Jsou zpravidla specializovány na jeden nebo více oborů podle indikačního 

zaměření. 

Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými senioři dochází nebo jsou 

doprovázeni či dopravováni do zařízení sociálních služeb. Součástí této služby není 

ubytování. Mezi zařízení sociálních služeb pro seniory, ve kterých se poskytují 

ambulantní služby, patří centra denních služeb a denní stacionáře (Zákon č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách). 
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3.2 Sociální služby 

Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a sociální 

prevence. Mezi zařízení sociálních služeb u osob po CMP. můžeme řadit centra denních 

služeb, denní stacionáře, domovy pro seniory a centra sociálně rehabilitačních služeb. 

Sociální služby pomáhají zajistit psychickou a fyzickou soběstačnost. 

V České republice nabyl 1.1. 2007 platnost zákon č. 108/2006Sb., o sociálních 

službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám 

v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. 

K dalším zákonům patří zákon č. 1 17/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném 

znění, a vyhláška č. 182/ 1991 Sb.. v platném znění. 

3.3 Rehabilitační léčba u stavů po mozkových iktech 
Rehabilitace v širším slova smysli je celospolečenský proces, který představuje 

poměrně složitou, koordinovanou a zpravidla dlouhodobou činnost všech složek 

společnosti. 

Cílem rehabilitace je zařadit člověka, postiženého na zdraví následkem nemoci, 

úrazu či vrozené vady do aktivního a jemu vlastního společenského života. 

Tato činnost je řešena v celé své komplexnosti v jednotlivých složkách a na 

příslušných úrovních především v systému zdravotnictví a sociální péče (Fiala, Sociální 

lékařství a veřejné zdravotnictví). 

Kalvach a kol. (1997) uvádí, že na léčebné rehabilitaci se obvykle podílí tým 

odborníků, kromě lékaře i fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped. sociální pracovník, 

rehabilitační inženýr. 

Kromě léčebné tělesné výchovy a fyzikálních procedur se užívají i další metody, 

např. přidělování individuálních pomůcek, úprava bytu a pracoviště, psychologické 

ovlivnění pacienta i jeho okolí (Kalvach a kol., 1997). 

Po cévní mozkové příhodě nastává nejprve rychlý, později stále pomalejší vývoj, 

který lze sledovat nejméně po dobu půl roku, často déle než rok. S rehabilitační péčí je 
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vhodné začít co nejdříve, zhruba 3 dny od počátku nemoci či 2 dny po stabilizaci stavu. 

(Kalvach a kol.. 1997) naproti tomu Feigin (2004. s. 113) uvádí. „ rehabilitace by měla 

být zahájena ihned, jakmile to stav pacienta umožní. " V některých případech může 

začít v prvních 24 hodinách po iktu. 

Rozlišujeme několik vývojových stádií, každé stádium vyžaduje jiný 

rehabilitační přístup. Jedná se o stádia: 

• stadium akutní 

• stadium subakutní 

• stadium relativní úpravy 

• stadium chronické 

(Léčba cévní mozkové příhody, http://www.mozkovaprihoda.cz). 

Uvedená stadia se navzájem překrývají. V rámci rehabilitace pacientů se využívá 

řady metod: léčebná tělesná výchova, manuální terapie, ergoterapie. logopedie. 

Rehabilitační péče začíná v akutní fázi, kde je pacient umístěn na interním, méně 

často na neurologickém oddělení (Kalvach. 1997). 

Období akutní fáze trvá několik dní až týdnů. V těžkých případech pacient 

postiženou polovinou těla nepohybuje, velmi často končetiny necítí a na paretické 

straně ztratil pohybové vzorce. V tomto stádiu není obvykle ještě přítomna spasticita a 

v popředí je svalová hypotonie. 

U pacienta, který je zcela odkázán na pomoc okolí, má dominantní význam 

rehabilitační ošetřovatelství. (Léčba cévní mozkové příhody, www.mozkovaprihoda.cz) 

Na prvním místě je polohování a provádění pasivních pohybů, jako prevence 

sekundárních deformit. Tyto úkoly je vhodné provádět vícekrát denně. Jsou pracovní 

náplní i zdravotních sester. 

Aktivní prostředky zařazujeme postupně, jak to odpovídá psychickým i 

motorickým možnostem pacienta. Pacient provádí kondiční cvičení zdravými 

končetinami. Jimi též provádí sám pasivní pohyby končetin ochrnutých, především 
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udržuje rozsah pohybů v rameni. Nacvičují se aktivní pohyby s reflexní facilitací. Učí se 

na lůžku nadzvedávat, přetáčet na zdravou i postiženou stranu, posazovat. A současně 

se trénuje aktivní sed a při něm rovnováha. 

Provádí se nácvik denních činností (jídlo, hygiena, oblékání), avšak jen tak. aby 

se tím příliš neprovokovala spasticita a svalová nerovnováha. Při afázii či dysartrie se 

provádí nácvik řeči. Psychická aktivace pacienta nastává během všech rehabilitačních 

úkonů. Jde o přívod dostatečného množství podnětů a o motivaci pacienta. 

V subakutním stadiu pacient zůstává na neurologickém oddělení nebo je 

překládán na rehabilitační lůžkové oddělení, později do léčeben pro hemiparézy či 

rehabilitačních ústavů (Kalvach a kol. 1997). 

Po 2 týdnech až měsících od počátku, kdy již obvykle došlo z větší části ke 

spontánní úpravě hybnosti, je hlavním cílem vertikalizace a dosažení soběstačnosti. Pro 

stoj a chůzi s pomůckami není bezpodmínečně nutný návrat aktivní hybnosti do většiny 

svalů paretické dolní končetiny (Kalvach a kol., 1997). 

V chronické fázi se pacient vrací domů a rehabilitační program by se měl 

zaměřit na jeho další život mimo zdravotnické zařízení. Pacient se musí přizpůsobit 

domácím podmínkám, popřípadě se postupně adaptovat na pracovní příležitosti. 

,, Vlastní snahou rehabilitačních pracovníku má být na jedné straně využívat a 

podporovat dosud probíhající pomalé zlepšování zdravotního stavu a instruovat 

pacienta k samotnému kondičnímu cvičení. Na druhé straně musí ve správnou dobu 

vysvětlit pacientovi a jeho okolí, že přetrvávající následky CMP jsou již pravděpodobně 

trvalé " (Kalvach a kol., 1997, s. 358). 

3.4 Specialisté podílející se na rehabilitaci 

Rozsah rehabilitačního programu a množství specialistů podílejících se na 

procesu rehabilitace jsou různé a závisejí na tom, jaký má mozková příhoda dopad na 

pacienta a jeho pečovatele (Feigin. 2004). 

Jak jsem již uvedla výše, tým obvykle tvoří lékař (primář, vedoucí lékař, 

sekundáři), zdravotní sestry (ošetřující sestry a staniční sestra), logoped (pokud má 

pacient potíže s řečí. jazykem nebo polykáním), dietní sestra (pokud pacient potřebuje 
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speciální stravu nebo umělou výživu), geriatr (u starších pacientů), fyzioterapeut. 

pracovní terapeut a sociální pracovník. 

S ohledem na pravděpodobnost zlepšení postižených funkcí a celkového stavu, 

na přidružené choroby, věk pacienta, rodinnou situaci a další individuální faktory se 

učiní rozhodnutí o nutnosti, intenzitě a vhodnosti další rehabilitace. 

Neurolog, v některých případech internista nebo geriatr, je zodpovědný za 

zhodnocení stavu, přesnou diagnózu a celkový obsah péče a rehabilitace, včetně 

sledování možných přidružených chorob. 

Zdravotní sestra zodpovídá za každodenní kontrolu a sledování pacientova 

pokroku, pomáhá pacientovi s každodenními aktivitami (pohyb, umývání se. příjem 

potravy, toaleta), udržuje kontakt s ošetřujícími lékaři a dalšímu členy rehabilitačního 

týmu, včetně pacientovi rodiny. 

Na zhodnocení a léčení problémů s pohybem se podílí fyzioterapeut. Ten se 

stará o potíže se sníženou svalovou silou, sezením stáním, pohyblivostí na lůžku, chůzí, 

koordinací a rovnováhou, hmatem a celkovou kondicí. Mimo to provádí vlastní tělesná 

cvičení, hodnotí rozsah pohybů v kloubech a udržuje součinnost hrudníku s dýcháním. 

Pokud má pacient problémy se sezením, opuštěním lůžka, stáním nebo chůzí, pak by 

měl zůstat na lůžku do doby. než jej lékař nebo fyzioterapeut vyšetří a rozhodne, jaký 

druh pomoci je nutný (Feigin. 2004). 

Pro většinu pacientů pro prodělané CMP je fyzioterapie základní kámen procesu 

rehabilitace. Důležitou částí terapie je pracovní terapie. Ta zahrnuje cvičení a školení 

každodenních aktivit (Léčba cévní mozkové příhody, www.mozkovaprihoda.cz). 

Ergoterapeut má na starosti zhodnocení pacientových schopností vykonávat 

každodenní aktivity (sprchování, oblékání, toaleta) během hospitalizace i po propuštění 

z nemocnice. U pacientů se závažnou parézou spolupracuje pracovní terapeut úzce 

s fyzioterapeutem, sesterským personálem, logopedem a pacientovou rodinou (Feigin, 

2004). 
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Hlavním cílem práce ergoterapeuta je zajistit potřeby a omezení jedince 

k běžnému životu a snažit se nácvikem, správným výběrem různých kompenzačních 

pomůcek ve spolupráci s nemocnými minimalizovat tyto následky (Seidl, Obenberger, 

2004). 

Jedná se o činnosti jako je schopnost se najíst, vykonávat osobní hygienu, 

oblékání, vaření, čtení a psaní (Léčba cévní mozkové příhody. 

www.mozkovaprihoda.cz) 

Logoped by se měl podílet na hodnocení pacientovi schopnost polykat bezpečně 

jídlo a tekutiny a komunikovat s ostatními. Pokud se vyskytnou problémy s polykáním, 

logoped poradí pacientovi vhodnou konzistenci jídla a pití. U některých pacientů 

s polykacími potížemi může být k posouzení schopnosti polykat provedena rentgenová 

studie polykacího aktu. takzvaná videofluoroskopie. Aby se předešlo zaskočení sousta, 

dušení a zápalu plic, může logoped doporučit speciální stavu, asistenci sestry při jídle, 

anebo výživu nazogastrickou sondou či perkutánní endoskopickou gastronomií. 

Neubauer (1997) uvádí, že je žádoucí, aby byl logoped zařazen do léčebného týmu 

v lůžkových nemocničních zařízeních, v psychiatrických léčebnách i v léčebnách 

dlouhodobě nemocných. Zmiňuje dále, že je potřebná realizace logopedické péče o 

dospělé a stárnoucí osoby a do budoucna je nutné rozvinout koncepci a odborné zázemí 

pro činnost logopedů i v zařízeních, kde je poskytována dlouhodobá péče o dospělé a 

stárnoucí osoby. 

Sociální pracovník může pacientovi pomoci zvládnout emocionální a sociální 

důsledky mozkové příhody, mimo jiné možné změny v životním stylu, vztazích, 

zaměstnání, příjmech, starosti o domácnost a trávení volného času. Pokud pacient 

potřebuje přeložit do jiného zařízení krátkodobé nebo dlouhodobé rehabilitace, sociální 

pracovník věc s pacientem a jeho rodinou prodiskutuje a pomůže zařídit nutné kroky. 

Na zvládání psychiatrických nebo vážných psychologických problémů se může 

podílet psycholog a/nebo psychiatr. 
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4. Typy narušené komunikační schopnosti u 

dospělých osob s neurologickým onemocněním 

Velká část neurologických poruch je doprovázena poruchami řeči a komunikace 

různého stupně, které ovlivňují celou osobnost člověka. 

4.1 Afázie 

Cséfalvay, (2007, s. 15) uvádí: ,, Afázie je získaná porucha produkce a 

porozumění řeči, která vzniká při ložiskovém poškození mozku. " Z dalších definic 

Mimrová (1997, s. 26): ,, úplná nebo částečná neschopnost přijímat a vysílat 

symbolické kódy mluvené nebo psané řeči. na podkladě jednostranného poškozeni 

mozku" 

Waberžinek, Krajíčková, (2004) jako afázií označují ztrátu nebo poruchu 

interindividuálního dorozumívání prostřednictvím mluvené řeči. 

Afázie patří do souboru vyšších kortikálních poruch, kam spadají i kognitivní 

funkce. 

Rozlišujeme různé stupně afázie, rozhodujícím faktorem míry afázie je rozsah a 

lokalizace léze mozku. Nejzávažnější afázie vznikají u rozsáhlých lézí zasahujících 

fronto-parientální oblasti mozku, nejčastěji při okluzi nebo stenóze arteria cerebri 

media. Afázie vznikají při ložiskových poškozeních mozku, především v kortikální 

oblasti, ale i při lézích níže uložených oblastí mozku, spojených s korovými oblastmi 

participujícími na jazykových procesech (Cséfalvay. 2007). 

Neubauer (In: Preiss, 1998) pojímá afázii jako poruchu řečové komunikace, 

vznikající většinou náhle na základě ložiskového poškození mozku. Afázie je jednou z 

poruch souborně nazývaných poruchami vyšších korových funkcí - afázie, agnózie, 

apraxie Dochází k závěru, že zásadním a dominujícím projevem afázie je zejména 

nemožnost srozumitelně se vyjádřit pomocí verbální řeči, narušena je schopnost chápat 

signální význam slov, vyskytují se obtíže s vyhledáváním adekvátních výrazů 
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v mentálním slovníku. Závažné nedostatky se projevují při tvorbě vět, v gramatických 

kategoriích. 

Cecháčková (2007) uvádí, že k afázii řadíme k ní také agnozie, apraxie. 

akalkulie, agrafie, alexie. poruchy pravo-levé orientace, poruchy orientace v prostoru. 

Symptomy afázie se vyskytují v různých kombinacích, množství i kvalitě. Lze tedy říci. 

že existuje tolik afázií, kolik je afatiků (Sovák, 1981). 

Mezi nejčastější symptomy afázie patří podle Čecháčkové (In: Škodová, 

Jedlička a kol., 2003) parafázie, parafrázie, poruchy rozumění, perseverace, logorhea a 

anomie. 

Parafázie je označení pro deformace slov různého typu i stupně. Mezi základní 

typy parafázie patří parafázie fonemická (slovní tvar je deformovaný, ale obsahuje 

některé správné prvky daného slova, takže lze porozumět jeho významu), parafázie 

žargonová (těžká slovní deformace, nelze porozumět produkované řeči) a parafázie 

sémantická (slovo, na které si jedinec nemůže vzpomenout, nahrazuje významově 

podobným nebo jeho význam opíše). 

Parafrázie znamená sníženou schopnost najít vhodné větné vyjádření. 

Poruchy rozumění nemusí být patrné při prvním kontaktu s osobou s afázií. 

Jedinec často pochopí, co se po něm žádá, na základě dané situace. 

Perseverace je ulpívání na předchozím podnětu i při dalších odpovědích, kdy 

daný podnět již nepůsobí. Např. jedinec má za úkol vyjmenovat měsíce v roce. Dalším 

úkolem je pojmenování částí těla a jedinec je označuje jako měsíce. 

Logorhea se projevuje jako překotná rychlá mluva se sníženou srozumitelností 

pro častý výskyt žargonových parafázií. 

Anomie je porucha pojmenování. Jedinec není schopen označit adekvátním 

slovem určený předmět. 
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Schéma č.l Nejčastějšíjazykové deficity dle Csefálvay (2007) 

V praxi nalezneme několik typů klasifikace afázií, nejčastěji užívanou klasifikací je 

Bostonská klasifikace, která se opírá o hodnocení spontánního projevu a jeho plynulosti, 

nebo neplynulosti. Rozlišujeme různé stupně afázie: 

• Brocova afázie 

• Wernickeova afázie 

• Konduktivní afázie 

• Anomická afázie 

• Transkortikální afázie 

• Globální afázie 

,, Logopedická diagnostika afázie je zaměřena na zhodnocení poruchy 

komunikačního procesu u vyšetřované osoby a stanovení stupně poruchy především ve 

vztahu k praktické realizaci sociálního kontraktu s okolím. Zabezpečuje propojení 

diagnostického a terapeutického procesu tím, že slouží k stanovení počátku a plánu 

přiměřené logopedické intervence " (Neubauer, 2007, s. 48). 

Waberžinek, Krajíčková (2004, s. 140) uvádějí: „ Každý nemocný s afázií by měl 

projít psychologickým vyšetřením, zejména zhodnocením paměti, intelektu a emoční 

sféry. " 
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Cílem terapie afázie je dosažení maximálních schopností komunikace. Dochází 

k obnovování sociálních vazeb současně s komunikační terapií. 

Názory na začátek systematické terapie nejsou jednotné a zkušenost z jednotek 

intenzivní péče zaměřených na léčbu náhlých mozkových příhod ukazují, že je nutné 

zcela individuálně posuzovat případ od případu. 

Terapie v akutní fázi je intenzivnější a je prováděna individuálně, je zaměřena na 

restituci fatické poruchy a udržení, popřípadě znovunabytí psychické stability pacienta. 

Chronické stadium je zaměřeno více na obnovu sociálních kontaktů a zapojení 

nemocného do sociálního prostředí. 

Čecháčková (In: Škodová, Jedlička 2003) uvádí: ., klinický' logoped se kpacientovi 

s afázií dostává již druhý den po vzniku cévní mozkové příhody. " 

4.2 Dysartrie 

„ Dysartrií nazýváme poruchy motorické realizace řeči na základě organického 

poškození nervové soustavy. Dysartrie zahrnuje řadu typu či syndromu řečových 

poruch, které jsou způsobené obtížemi ve svalové kontrole řečových mechanismu a 

řazeny do motorických řečových poruch " (Neubauer. 2007, s. 44). Dále uvádí, „př i 

dysar trii jsou postiženy v různé míře a rozsahu základní modality motorické realizace 

řeči - respirace, /onace, rezonance, artikulace. " 

Jedná se o náhle vzniklou poruchu na bázi traumatu či onemocnění CNS spojené 

především s CMP, úrazy hlavy, onkologickými či infekčními onemocněními mozkové 

tkáně. 

Dysartrií je velmi často doprovázena Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza 

(Raming In: Škodová, Jedlička 2004). 

Takovéto poruchy se mohou po náhlém vzniku a těžkých projevech spontánně 

upravovat, častěji ovšem vyžadují specializovanou logopedickou péči (Neubauer, 

2007). 

Diagnostika je převážně součástí spolupráce neurologické lékařské klinické 

diagnostiky a logopedického vyšetření. V současnosti v oblasti diagnostiky je vytvořen 

kvalitní diagnostický materiál Test 3F-dysartrický profil (Hedánek, Roubíčková. 1997), 
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který' diagnostikuje všechny typy dysartrie v souladu s nejčastěji mezinárodně užívanou 

kvalifikací (Lechtá, 2002). 

Rozdělení typů dysartrie vychází z propojení výsledků neurologické diagnostiky 

s klinicky zjistitelným obrazem poruch řečové komunikace (Neubauer, In Škodová. 

Jedlička 2004). 

Rozlišujeme 6 typů získané dysartrie: 

• dysartrie flakcidní, periferní 

• dysartrie spastická, centrální 

• dysartrie ataktická, cerebelární 

• dysartrie hypokinetická 

• dysartrie hyperkinetická 

• dysartrie smíšená 

Logopedická diagnostika obvazuje nejčastěji na výsledky neurologického 

vyšetření a je vedena snahou definovat přítomné poruchy řečové komunikace, jejich 

závažnost a dopad na komunikační schopnosti postižené osoby. Jejím hlavním cílem je 

identifikovat podíl jednotlivých řečových motorických modalit na stigmatizaci řečového 

projevu, na snížení či ztrátě jeho srozumitelnosti pro sociální okolí (Neubauer. 2007). 

Při terapiích dysartrií je doporučeno řazení postupů podle jednotlivých řečových 

motorických modalit (Robertson. Thompson. 1986). Postupy rozdělují do oblastí 

stimulace relaxační metody, respirace. fonace, hybnost fatální muskulatury a 

diadochokinézu, artikulace. srozumitelnost a rychlost mluvy, prozódie. 

Metody a prostředky logopedické terapie u dospělých osob s dysartrií Neubauer 

(2007) shrnuje do šesti okruhů: 

• užití metod navozujících svalovou relaxaci a stabilizaci tělesného tonu 

v oblasti mluvidel 

• modifikace cvičení respiračních, fonačních. artikulačních a rezonančních pro 

obnovování a stabilizaci motorických řečových schopností 

• přístrojové pomůcky pro spektrální zobrazení zvuku řeči a zesílenou zpětnou 

vazbu zrakem a sluchem, využívající opožděné sluchové zpětné vazby a 

přístroje na bázi elektromyografu 
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• využití neverbální komunikace a komunikačních pomůcek u těžkých poruch 

komunikace s okolím 

• skupinové postupy zaměřené na sociální skupinovou interakci a umožňující 

převod dovedností z individuální terapie do spontánního řečového projevu 

• rytmizační a intonační postupy, navozující mluvní podnět spojený 

s pohybem a užitím technických pomůcek 

U dospělých osob s dysartrií je potřebné věnovat dostatečnou pozornost 

vybavení motivace přiměřené věku a psychickým schopnostem dospělé osoby. Terapeut 

by měl prezentovat postupy směřující k zlepšování srozumitelnosti mluvy a jasně 

vysvětlit význam dlouhodobé pravidelné terapie a význam podpůrných cvičení 

(Neubauer In Škodová, 2002). 

Anartrii považuje Neubauer (2000) jako nejzávažnější formu poruchy 

motorických řečových modalit s praktickou ztrátou verbální komunikace s okolím, 

kdy je postižená osoba neschopna pohybovat mluvidly. případně ani tvořit hlas 

(afonie). 

Dysartrie může být také spojena s poruchou polykání - dysfagií. 

4.3 Dysfagie 

„ Pojmem dysfagie rozumíme poruchu polykání pevné nebo tekuté potravy, která 

muže nastal z různých příčin v průběhů transportu požité pevné stravy, či tekutin od úst 

do žaludku. " (Kaulfussová In: Škodová. Jedlička, 2003. s. 552). 

Dysartrie se velmi často vyskytuje společně s dysartrií. neboť léze nervové 

soustavy zasahuje i vitální funkce orofaciálního traktu člověka, tedy respiraci a příjem 

stravy. 

Některé neurologické syndromy, např. bulbární syndrom při oboustranné lézi 

mozkových nervů, zahrnují poruchy řečových i vitálních funkcí. Při dysfagii je ztížen či 

znemožněn příjem stravy a tekutin, porucha může být v závažnějších případech život 

ohrožující komplikací kvůli nebezpečí aspirace stravy a především tekutin do dýchacího 

ústrojí. 
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Nejčastějšími uváděnými příčinami poruch polykání jsou především 

Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, poúrazové stavy a cévní mozkové příhody. 

Zahájení cílené terapie na zlepšení poruch polykání je u závažnějších stavů 

s nebezpečím aspirace stravy do dýchacích cest možné jen ve spolupráci se 

zdravotnickým týmem, který stanoví diagnózu a schválí zahájení cílené terapie pod 

vedením lékaře (Neubauer, 2007). 

Klinický logoped se při práci s pacienty společně s lékařským týmem účastní 

diagnostiky a podílí se na stanovení rehabilitační strategie. 

Podle místa lokalizace anebo příčiny poruch polykání se v léčbě využívá 

kompenzační a terapeutické strategie (Kauifussová In: škodová. Jedlička, 2003). 

Logemann (In: Škodová. Jedlička 2007) doporučuje terapeutický postup při 

kompenzační strategii, zaměřit se na techniku držení těla. posílení senzorických 

podmětů. změnu konzistence potravy, modifikaci objemu potravy a rychlost při příjmu 

potravy a na protézy. 

Při terapeutické strategii Logemann dále (In: Škodová, jedlička, 2007) 

doporučuje zlepšení motoriky mluvidel- cvičení na zlepšení pohyblivosti rtů, spodní 

čelisti, jazyka, hrtanu a hlasivek dále na zlepšení senzomotorické integrace a na 

polykací manévry. 

Při terapii dysfagie jsou doporučovány různé terapeutické postupy, můžeme je 

rozdělit: 

• Aktivní postupy 

• Pasivní postupy 

• Tepelné, taktilní a chuťové stimulace 

Mezi aktivní postupy řadí Kauifussová (2003) procvičování orofaciálního svalstva, 

cvičení na zlepšení pohyblivosti rtů, spodní čelisti, jazyka, měkkého patra, hrtanu, 

hlasivek. 

K pasivním postupům řadí stimulační techniky podle manželů Bobathových, 

orofaciálně regulační postup podle Castillo Moralese. 

Taktilní, tepelná a chuťová stimulace znamená stimulaci ledem, orofaciální 

stereognozii a rozlišování chutí. 
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Terapeutická péče o osoby s dysfagií byla v našich podmínkách dlouhodobě 

opomíjena a posun k jejímu zařazení do systému logopedické péče nastal teprve 

v posledních letech (Neubauer 1995,1996. 1997.1998). 

4.4 Kognitivně komunikační poruchy 

Mezi kognitivně komunikační poruchy, při jejichž vzniku hraje dominantní roli 

porucha kognitivních procesů a zároveň jde o poruchy řečové komunikace, řadí 

Neubauer (2008) především demence. 

Neubauer (2008, s. 60) uvádí: , . syndrom demence zahrnuje soubor duševních 

poruch, které se projevují závažným úbytkem paměti a intelektu. " 

Demence jsou organická mozková poškození, jejichž hlavním znakem je úpadek 

kognitivních funkcí a druhotně i úpadek ostatních psychických funkcí od původní 

kapacity (Jirák In: Knoppová, Kučerová, 2001). 

Při demenci je postiženo myšlení, orientace, chápání, uvažování, schopnost 

učení, početní schopnosti, řeč a úsudek (Hrdlička, Hrdličková, 1999). 

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-10) musí tento stav přetrvávat alespoň 6 

měsíců, což zamezí záměně s přechodnými stavy imitujícími demenci. 

Demence můžeme rozdělit na primárně vaskulární, ischemicko vaskulární a 

sekundární demence. 

Primárně vaskulární demence jsou 60-70% všech vzniklých demenci. jedná se 

o Alzheimerovu chorobu a Pickovu chorobu. Ischemicko.vaskulární demence jsou 15-

20 % všech vzniklých demenci, jedná se o multiinfarktové demence. Sekundárními 

demence vznikají jako sekundární symptomy jiného traumatu CNS či poruchy 

homeostázy 

Klasickým a raným příznakem u Alzheimerovy nemoci je afázie, zpočátku se 

podobá transkortikální senzorické afázii, v pozdním stadiu vývoje se začne blížit 

Wernickeho afázii (Koukolík, Jirák. 1999). 

V převážné většině případů je syndrom demence ireverzibilní proces, jehož 

organické příčiny se nemohou zvrátit. Pro pomoc osobám s demenci mají klíčový 

význam nemedikativní terapeutické postupy, mezi ně patří i práce s poruchami řečové 

komunikace (Neubauer, 2008). 
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Poruchy komunikace provázejí s různými projevy a s různou intenzitou všechny 

typy a stadia demence. Projevují se poruchami kontaktu s okolím, poruchami řeči. 

jazykového vyjádření, rozumění verbálnímu projevu a jsou spjaté s poruchami čtení a 

psaní (Neubauer. 2008). 

Příčinou řečových poruch je dominantně postižení kognitivních a intelektových 

schopností. Mezi koexistující poruchy na bázi inervace CNS patří dysartrie. Koexistenci 

dysartrie a kognitivně komunikační poruchy trpí řada osob s demencí na bázi 

Parkinsonovy choroby. Projevy poruchy fatických funkcí, apraxie.agnosie u osob 

s demencí nelze hodnotit jako izolovanou poruchu řečové komunikace, jsou součástí 

obrazu globální poruchy činnosti mozkové kůru u degenerativně-atrofických chorob 

mozku např. U Alzheimerovy nemoci. Využívá se výraz afázie při demenci či jazykové 

poruchy při demenci (Neubauer, 2008). 

U některých typů demence může být současně přítomna vedle kognitivně-

komunikační poruchy také dysartrie, která bývá provázena poruchou polykání -

dysfagií. Poruchy fatických funkcí, apraxie a agnózie jsou součástí obrazu celkové 

poruchy činnosti mozkové kůry u degenerativně - atrofických chorob mozku. např. 

alzheimerovy choroby, proto je můžeme považovat za izolovanou poruchu řečové 

komunikace (Jirák. 2001; Neubauer. 2003 In: Knoppová. Kučerová. 2006). 

U osob v počátečních stadiích demence se využívá při logopedické intervenci 

aktivních jazykových cvičení a cvičení motorické složky řečového projevu. Nejčastěji 

jsou užívány tzv. komunikační adaptivní a facilitační strategie, které popisuje 

Neubauer (2007). 

Skupinová terapie je zaměřena podle Neubauera (2007) na zlepšení percepce 

řeči, srozumitelnosti verbální mluvy, jazykového vyjádření, čtení a psaní. Slouží 

k aktivaci osob s nedostatečnou komunikací s okolím, osob izolovaných a trpících 

následky dlouhodobého pobytu v institucionální péči. 

V počátečních stádiích demence zahrnuje praktické provádění adaptivních a 

facilitaěních postupů, vytvoření stimulujícího prostředí. Součástí je zpětná vazba. 

V pokročilých stadiích demence jsou porušeny všechny prvky jazykového vyjádření 

a redukováno porozumění. Individuální terapie se opírá o snahu zachovat stimulaci 

kognitivních a paměťových funkcí a využívat neverbálních možností komunikace. 

Skupinová terapie se snaží podpořit zbylé komunikační možnosti užitím jednoduchých 
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témat. Využívá intenzívní zvukové, zrakové a taktilní stimulace a nabízí vhodné 

postupy k usnadnění komunikace s dementními osobami pečujícím osobám (Neubauer, 

2007). 
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II. Praktická část 

5. Záměr a cíle průzkumu 

V praktické části se věnuji především logopedické intervenci, která probíhá na 

zařízení rehabilitační péče. Jedná se o deskripci tříměsíčního rehabilitačního plánu u 

dvou klientů po cévní mozkové příhodě. 

Cílem průzkumu je zjištění a popsání možností logopedické intervence, která 

probíhá při základní době pobytu pacientů na Geriatrickém a rehabilitačním zařízení, 

koordinace v komplexní péči o pacienty a následné vyhodnocení účinností terapií a 

jejich dalších možnostech. 

Harmonogram šetření 

1. fáze příprav: duben 2009 - listopad 2009 

2. fáze realizace: prosinec 2009 - únor 2010 

3. fáze hodnocení: březen 2010 - duben 2010 

Tabulka č. 1 Harmonogram zpracování diplomové práce 
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Sběr dat 

Fáze příprav probíhala od května do listopadu 2009. Jednalo se především o 

vyhledávání odborné literatury a dalších informačních pramenů k vybranému tématu. 

Prostudovala jsem literaturu především k tématu stáří, sociální péče. Dále bylo nutné 

vyhledat literaturu vztahující se k problematice cévních mozkových příhod, následné 

léčbě pacientů v akutním stadiu nemoci a narušených komunikačních schopností po 

cévních mozkových příhodách. 

Vlastní realizaci šetření, předcházelo v měsíci prosinec, několik návštěv 

Geriatrického a rehabilitačního zařízení, kde jsem se setkala s logopedkou Mgr. Alenou 

Svobodovou a seznámila ji s mým záměrem šetření na pracovišti. Následovalo také 

setkání s vedením zařízení, kde bylo potřeba vyřídit potřebné formality. 

Realizační fáze průzkumu se uskutečnila od konce prosince 2009 - začátek 

března 2010. Byli vybráni dva klienti zařízení, kteří svolili k tomu, aby byli cílem mého 

šetření a navázali jsme spolupráci. Bylo třeba získat jejich informovaný souhlas. Po 

získání souhlasu byly postupně realizovány moje návštěvy na zařízení a vlastní 

logopedická práce s klienty. Práce s klienty probíhala na pokojích a také v místnosti 

logopeda. Následovala příprava polostrukturovaného rozhovoru. 

Logopedické terapii, pokud byla realizována na pokojích, byli přítomni všichni 

ostatní pacienti, pokud terapie probíhala v místnosti logopedické pracovny, byla ji 

přítomna pouze Mgr. Alena Svobodová. 

Fáze hodnocení probíhala v časovém rozmezí březen - duben 2010. Byly 

vytyčeny kritéria pro analýzu: 

• frekvence terapií (logopedických) 

• délka jedné terapie (aktuální stav, oblast terapie) 

• oblasti stimulované, podle diagnostických kritérií: svalové napětí/tonus, 

oromotorika, artikulace, měkké patro, dýchání, fonace, prozodie, 

polykání, vyšší kognitivní funkce 

• aktivizace mimo přímý kontakt 

• spolupráce s rodinou a rodinnými příslušníky 

• koordinace s dalšími specialisty v RHB 
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6. Realizace a metodika průzkumu 

Použité metody a techniky 

Setření má formu kvalitativního průzkumu. Informace jsem získávala formou 

polostrukturovaného rozhovoru a analýzy odborných dokumentů. 

Mezi další použité metody, které jsem zvolila, patří volné pozorování chodu 

zařízení, práce logopeda, fyzioterapeuta a ergoterapeuta a také zkušenost z vlastní práce 

s klienty. 

Okruhy otázek, které byly použity při polostrukturovaném rozhovoru pro 

logopedku, byly směřovány ke zjištění faktů v následujících tématických oblastech: 

• Oblast péče v zařízení - celkový počet pacientů, věková kategorie, nejčastější 

diagnózy, doba nástupu do zařízení, podmínky propuštění či prodloužení 

pobytu, dobrovolníci v zařízení 

• Oblast ambulantní péče - celkový počet pacientů, věková kategorie, nejčastější 

diagnózy 

• Oblast vlastní logopedické práce - výše úvazku v zařízení, charakteristika 

logopedické intervence, diagnostika, doba trvání logopedické intervence, 

koordinace s jinými pracovníky, spolupráce s rodinami pacientů 

V další části šetření jsem se zaměřila na vlastní práci s klienty a pozorování, jak se 

postupem času terapie vyvíjí a mění. A následné hodnocení terapií a její další možnosti. 
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7. Charakteristika zařízení 

Zařízení, ve kterém probíhalo výzkumné šetření, nese název Geriatrieké a 

rehabilitační centrum Kladno. Jedná se o soukromé nestátní zdravotnické zařízení, které 

poskytuje především následnou lůžkovou péči. Zařízení se nachází v areálu Oblastní 

nemocnice Kladno. 

Toto zdravotnické zařízení fungovalo od roku 1988 pod názvem Léčebna 

dlouhodobě nemocných a později v roce 1993 bylo přejmenované na Geriatrieké a 

rehabilitační centrum. Od července roku 2007 provozuje zařízení společnost GARC 

Kladno s.r.o. 

Péče je zde garantována kvalifikovaným personálem, který' zahrnuje 9 lékařů. 45 

zdravotních sester, 7 rehabilitačních pracovníků a 1 ergoterapeut. Součástí personálu je i 

dietní sestra, sociální pracovnice a logoped. Celkem se o pacienty v Geriatrickém a 

rehabilitačním centru stará 130 zaměstnanců zdravotnického a ostatního personálu. 

Podmínkou hospitalizace v centru je doporučení praktického nebo ošetřujícího 

lékaře. Ve většině případů jsou sem pacienti přeloženi z jiného zařízení. Nejčastěji se 

jedná o pacienty na doléčení akutních stavů z Oblastní nemocnice Kladno, s níž toto 

zařízení dlouhodobě spolupracuje. Dalšími důvody hospitace jsou stavy po úrazech a 

operacích pohybového aparátu, chronické bolesti a degenerativní onemocnění kloubů, 

stavy po cévních mozkových příhodách a jiná neurologická onemocnění 

Péče je poskytována především pacientům z oboru interna, ortopedie, chirurgie a 

neurologie. Pacienti jsou přijímáni každý pracovní den v dopoledních hodinách. 

O vhodnosti přijetí rozhoduje na základě písemné žádosti zástupce ředitele. 

Čekací dobou na přijetí jsou 1-3 týdny a tato doba je závislá na momentální situaci 

stavu pacientů a také typu volného místa. Pacienti jsou hospitalizováni po dobu 

nezbytně nutnou pro zlepšení zdravotního stavu na základní dobu pobytu 3 měsíce. 

Cílem tohoto zařízení je poskytovat kvalitní následnou lůžkovou péči na 

rehabilitačních a sociálních lůžkách, poskytovat kvalitní služby rehabilitací, ambulance 

a domácí péče, která je určena pacientům z oblasti Kladno a okolí. 

Struktura poskytované péče v zařízení je znázorněna ve schématu č. 2. 
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"S 

Rehabilitační a geriatrické 
centrum Kladno 

lúlkovapeče domácí peče 

geriatricka ambulance 
včetně poradnypro 

ošetřeni chronických ran 

Schéma č. 2 Znázorněni nabízené péče v zařízeni 

• Lůžková péče 

Lůžková péče je poskytována na rehabilitačních lůžkách se základní délkou 

pobytu do 3 měsíců. K dispozici je zde 160 lůžek s převážně geriatrickým zaměřením. 

Tato péče je specializovaná na doléčení a komplexní rehabilitaci především pacientů 

vysokého věku nebo s chronickým onemocněním, kteří profitují ze specifického 

geriatrického režimu. 

Péče je poskytována na stejné úrovni pro všechny přijaté pacienty s možností 

volby standardního nebo nadstandardního ubytování v jednolůžkových až třílůžkových 

pokojích. Nadstandardní lůžko neznamená jinou zdravotní péči. t a j e všem poskytována 

na stejné úrovni. Jedná se o lépe vybavené pokoje vybavené menším počtem lůžek, 

televizí a lednicí a na většině z nich je k dispozici samostatné sociální zařízení. 

• Sociální lůžka 

Další službou je od srpna roku 2007 pobyt na sociálních lůžkách. Sociální lůžka 

jsou zřízena pro klienty, kteří nesplňují kriteria zdravotní hospitalizace, ale jejichž 

sociální situace neumožňuje pobyt v domácím prostředí. Tento typ služeb se poskytuje 

s finanční spoluúčastí klientů. K dispozici pro tuto službu je 18 lůžek a společenská 

místnost. 

53 



Ambulance 

Kromě lůžkové a sociální péče je v centru k dispozici ambulantní rehabilitační 

péče. poskytující služby fyzioterapeutů. 

Rehabilitace je vybavena tělocvičnami, vodoléčbou, elektroléčbou a 

ergoterapeutickými dílnami. 

Součástí zařízení je geriatrická ambulance včetně poradny pro ošetření 

chronických ran. Péče je zajišťována dvěmi lékařkami s geriatrickou atestací; lékařky 

i sestry absolvovaly školení a stáže zaměřené na ošetření chronických ran. 

Součástí zařízení je také ambulance logopedie, která se zaměřuje především na 

dospělé pacienty. Tuto ambulanci využívají zejména pacienti po cévních mozkových 

příhodách. 

• Domácí péče 

Zařízení poskytuje službu domácí péče. která slouží především pacientům 

propuštěných z centra domů. Tato služba je zde poskytována z důvodů zajištění 

návaznosti zdravotní péče i v domácím prostředí. 

Po propuštění se pacientům zajišťují rehabilitační a kompenzační pomůcky 

s odborným zácvikem. Služba domácí péče zahrnuje dopomoc klientovi při osobní 

hygieně, komplexní péči u pacientů upoutaných na lůžko, prevenci proleženin, 

polohování, ošetření a převázání defektů, bércových vředů, podávání léků. odběry 

biologického materiálu a jeho rozvoz do laboratoří, ošetření permanentního močového 

katetru, stomií, kontroly krevního tlaku, tělesné teploty a pulsu. 

V rámci domácí péče je poskytována i rehabilitační péče, která zahrnuje 

kondiční cvičení, masáže a nácvik používání kompenzačních pomůcek. Po telefonické 

dohodě je zde možno využít služby poskytnutí a také pronájmu kompenzačních 

pomůcek. Mezi pomůcky, které je zde možné si vypůjčit je invalidní vozík, chodítko, 

nástavec na WC, pojízdné WC apod. 

Nadstandardní péčí za hotovostní platbu je poskytování služby svícení BIO 

lampou, mytí vlasů, masáže, donáška léků a zdravotnického materiálu, zajištění poradny 

pro diabetiky. 
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Jsou možné i návštěvy fyzioterapeuta. Všechny tyto služby poskytují všeobecné 

zdravotní sestry s klinickou praxí, domácí péči indikuje praktický lékař či lékař 

specialista a služby jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. 

7.1 Struktura zařízení 

Centrum je rozděleno do 5 pater a přízemí. V přízemí se nacházejí místnosti 

fyzioterapeutů, vodoléčba, kancelář sociálního pracovníka, kanceláře ředitele a 

sekretariátu. V prvním až čtvrtém patře jsou umístěna oddělení s různým rozsahem 

poskytované péče. 

Na prvním oddělení, tedy v prvním patře, je k dispozici 28 standardních lůžek. 7 

nadstandardních lůžek. Nadstandardní lůžka jsou rozdělena ve 4 pokojích - 3 pokoje 

dvoulůžkové a I pokoj jednolůžkový. 

Na druhém patře se nachází pouze 34 nadstandardních lůžek, která jsou 

rozdělena do 12ti pokojů, z toho do 11 pokojů třílůžkových a 1 pokoje jednolůžkového. 

Na třetím patře, druhém oddělení, je k dispozici 28 standardních lůžek, 10 

sociálních lůžek a 3 nadstandardní lůžka rozdělena do 2 pokojů - 1 pokoj dvoulůžkový, 

1 pokoj jednolůžkový. 

Na třetím oddělení, ve čtvrtém patře, je k dispozici 31 standardních lůžek a 9 

nadstandardních lůžek rozdělených ve 4 pokojích - 2 pokojů třílůžkových, 1 pokoje 

dvoulůžkového a 1 pokoje jednolůžkového. Na tomto patře se nachází také místnost 

ergoterapeuta, která je zároveň společenskou místností a místností pro rehabilitaci na 

motomedu. V této místnosti se také pravidelně pořádají skupinové ergoterapie terapie. 

Na patře najdeme tělocvičnu, která slouží fyzioterapeutům. 

V posledním pátém patře se nachází oddělení sociálních lůžek, pracovna 

logopeda a společenská místnost s televizí. 

Oddělení jsou rozdělena podle soběstačnosti pacientů. Na prvním oddělení se 

nacházejí pacienti s dobrou prognózou a soběstační, schopni samostatné chůze. Naopak 

na třetím oddělení se nacházejí pacienti, kteří nejsou soběstační, nejsou většinou 

schopni samostatné chůze. Po oddělení jsou přemisťováni pomocí kolečkových křesel 

nebojsou schopni chůze pomocí francouzských holí. 
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Schéma č. 3 Rozdělení zařízení podle jednotlivých pater 

Na každém oddělení se nachází několik sester, z toho 1 staniční sestra a ostatní 

personál (zdravotní sestry, sanitářky..). 

Zařízení je ve všech směrech bezbariérové, fungují zde dva výtahy s velkou 

kapacitou. Pacientům se v současné době vyměňují postele. Některé jsou již 

nevyhovující a mění se za postele nové. které se dají ovládáním polohovat a jsou 

pacientům pohodlnější. U každé postele mají pacienti stolek, kde mají uložené své 

osobní věci. Na pokojích je pacientům k dispozici umyvadlo a toaleta, židle pro 

návštěvy. Před každým oddělením na chodbě jsou umístěny stolky se židlemi, kde se 

pacienti setkávají s rodinnými příslušníky a jinými návštěvami. 

Společenská místnost na 4. patře slouží jako místnost pro ergoterapii 

individuální i skupinovou. 

7.2 Režim v zařízení 

Režim v zařízení je pevně dán a je uveden ve schématu č. 4 . 

Buzení je obvykle kolem sedmé hodiny ranní, následuje odběr biologických 

materiálů, ranní úprava, podávání léků a jídla, pokračuje dopolední vizita, vyšetření, 

odběry, převazy a jiné lékařské úkony. 

V dopoledních i odpoledních hodinách probíhá rehabilitace ergoterapie, 

fyzioterapie a logopedie. Terapie v dopoledních hodinách probíhají individuální 
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formou. V dopoledních a někdy i odpoledních hodinách je denně (kromě neděle) 

připravena jedna skupinová ergoterapie. které má možnost zúčastnit se každý pacient. 

22 0 0 - 7 00 .ečerni 
klid 

7 00- 7 30 odběry 
biologického 

materialu 

8,00-8,30 
snídané 

I S 0 0 - 1 3 3Ovečeré 
8,30-9,30 

převazy 

odpolednialtivitv 
terapie (společná 

ergoterapie) 

9,00- 11,15 
vizita 

/TSTTTTs dopdednf 
14 00- 17.00 , 1 terapie (erjoterapie 

n».štěvm hodiny 
' lĚ^Jo^^ediei 

12 00-12 30 oběd | 

Schéma č. 4 Denní režim 

Ergoterapie, probíhá s každým pacientem individuálně. Ergoterapeut si dochází 

pro pacienty na pokoje a odvádí je do ergoterapeutické místnosti. Nezaznamenala jsem 

nikde, jakým způsobem ergoterapeut dává pacientům vědět, kdy probíhá skupinová 

ergoterapie ani jakým způsobem je tato terapie limitována místem. 

Fyzioterapie probíhá na lůžku nebo v tělocvičně (u mobilních pacientů). 

Logopedie probíhá především na lůžkách pacientů, v případě mobility pacienta 

je možno převést terapii do logopedické místnosti. Logopedická terapie neprobíhá 

skupinově, ani ve větším počtu pacientů. 

Oběd je obvykle podáván ve 12.00 hodin. Jídlo si klienti vybírají ze tří možností. 

Večeře je obvykle v 18.00 hodin. Pacienti uléhají ke spánku po 20.00 hodině a od 22.00 

je večerní klid. 

V odpoledních hodinách je program volný, je určen především návštěvám, relaxaci 

a procházkám. Návštěvní hodiny jsou denně od 14:00 do 19:00. Po dohodě s ošetřujícím 

personálem mohou návštěvy chodit i v jinou dobu. 
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Základem poskytovaných služeb na zařízení je fyzioterapeutická, logopedická, 

ergoterapeutická péče. 

Všechny záznamy o pacientech se zapisují do karet, které jsou uloženy na sesterně. 

Zapisuje se do nich ošetřovatelský plán. jsou v něm uloženy veškeré dokumentace z 

oddělení, kterými pacient prošel, záznamy z ergoterapie a fyzioterapie, návštěvy lékaře, 

podávané léky a prodělaná vyšetření. Záznamy z logopedie logopedka zaznamenává do 

počítače, využívá se centrálního programu PC doktor. Informace jsem čerpala z karet 

pacientů i ze záznamů logopedky. 

7.3 Charakteristika ergoterapeutická péče 

Na internetových stránkách České asociace ergoterapeutů je uvedeno, co je 

ergoterapie a jaké jsou její cíle. 

Ergoterapie prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a 

využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, 

zájmových a rekreačních činností u osob různého věku a různých postižení. Pro 

podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních 

dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. 

Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou 

pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. Cílem ergoterapie je umožnit osobám 

zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních, pracovních činnostech a 

aktivitách volného času. Nácvik činností, v kterých je osoba z důvodu onemocnění, 

úrazu či procesu stárnutí limitována, probíhá v reálných situacích a pokud je to možné i 

v jejím vlastním prostředí. Ergoterapeut pomáhá řešit praktické otázky související se 

snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné 

(http://www.ergoterapie.cz). 

Mezi kompetence ergoterapeuta patří: 
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• provádí ergoterapeutické vyšetření - analýza činností pacienta, hodnocení 

senzomotoriky, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze 

běžných denních činností 

• hodnocení a nácvik běžných denních činností - příjem jídla, osobní hygiena, 

koupání, oblékání, přesuny, použití WC. příprava jídla, nakupování, běžný 

úklid, manipulace s penězi pomocí testů a hodnocení v nemocničním i domácím 

prostředí klienta 

• sestavuje krátkodobý a dlouhodobý plán terapie 

• ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci kognitivních funkcí a 

nácvik komunikačních a sociálních dovedností 

• aplikuje postupy a metodiky v individuální a skupinové ergoterapii 

Ze zdrojů nástěnky, ve vstupní hale centra, uvádím tyto informace. Mezi skupinové 

aktivity, které jsou přístupně všem pacientům zařízení, patří: 

• pečení, 

• trénink paměti (hrátky s pamětí), 

• orientace realitou, 

• reminiscenční terapie (terapie vzpomínkami). 

• diskuzní aktivity, 

• společné předčítání knih. 

• výtvarné a rukodělné činnosti, 

• společenské, sportovní a hazardní hry, 

• činnost pod vedením dobrovolníků. 

Činnosti jsou často voleny podle zájmu pacientů, jejich možností a potřeb. 

Ergoterapeut poskytuje asistenci pacientovi a přizpůsobuje náročnosti činností dle jeho 

aktuálního zdravotního stavu. 

Cílem těchto skupinových aktivit je zlepšení či udržení fyzických, psychických a 

sociálních dovedností pacienta, celková aktivizace pacienta v průběhu hospitalizace, 

příležitost rozvíjet a vyzkoušet si nové činnosti a také aktivní využití volného času 

v době hospitalizace. 
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V rehabilitačním centru probíhá ergoterapie v dopoledních a odpoledních 

hodinách. Každý den navíc pravidelně probíhají skupinové ergoterapie. kam mohou 

přijít všichni pacienti, kteří o tuto aktivitu projeví zájem, samozřejmě záleží na jejich 

mobilitě a zdravotním stavu. Nedopátrala jsem se toho. jakým způsobem je pacientům 

dáváno vědět, že terapie probíhají. Předpokládám, že se pacienti o této terapií dozvídají 

z nástěnky umístěné před ergoterapeutickou místností. 

Plán ergoterapie skupinové se s výjimkami nemění a je uveden v tabulce č. 2. 

Každý týden, jsou vedle tohoto plánu, který je umístěn na čtvrtém patře před místností 

ergoterapeuta a ve vstupní hale do zařízení, upřesněno o jaké aktivity se bude konkrétně 

jednat, např. co se bude tento týden péct. na jaké téma se bude povídat, jaká činnost 

bude prováděna s arteterapeutkou. 

Den v týdnu Hodina Skupinová aktivita s ergoterapeutem 

Pondělí 10:30 - 11:45 POVÍDANÍ 

Úterý 1 0 : 0 0 - 10:45 TRÉNINK PAMĚTI 

Středa 1 0 : 0 0 - 10:45 PEČENI 

Čtvrtek 1 0 : 0 0 - 10:45 ČINNOSTI S ARTETERAPEUTKOU 

Pátek 1 0 : 0 0 - 10:45 SPOLECENSKE HRY 

Sobota 1 5 : 0 0 - 16:00 SETKANÍ S DOBROVOLNÍKY 

Tabulka č. 2 Skupinová ergoterapie 

Individuální forma ergoterapie probíhá tak. že si ergoterapeutka dochází pro 

pacienty na pokoje a odvádí je do ergoterapeutické místnosti, která zároveň slouží jako 

společenská místnost a místnost rehabilitace. Pro mnou sledované pacienty 

ergoterapeutka uvedla, že denně procvičuje s pacienty kognitivní funkce, orientaci, 

paměť, počítání a pozornost, nácvik grafomotoriky a podpisu. 

V uvedených zdrojích jsem nikde nenašla, že by v kompetencích ergoterapeuta 

byl nácvik podpisu a grafomotoriku, a jakým způsobem má ergoterapeut provádět 

reminiscenční terapii, diskusní aktivity, trénink paměti, společné předčítání knih. 

V kartách pacientů jsem nenašla žádné záznamy o prováděném nácviku ani o intenzitě a 

kritériích, podle kterých jsou zapojováni pacienti do ergoterapeutické rehabilitace. 
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Na zařízení v současnosti působí jedna ergoterapeutka. dvě ergoterapeutky jsou 

na mateřské dovolené. 

7.4 Charakteristika logopedické péče 

Logopedická ambulance při Geriatrickém a rehabilitačním centru (dále jen 

GaRC) slouží v první řadě dospělým klientům. Tuto ambulanci využívají především 

pacienti po cévních mozkových příhodách. 

Logopedka zde funguje pro klienty rehabilitačního zařízení ale také pro klienty, 

kteří docházejí do ambulance na objednání, a potřebují logopedickou péči. Většinou se 

jedná o klienty, kteří byli dříve hospitalizováni na zařízení a byli následně propuštěni do 

domácí péče. 

Logopedická intervence zde probíhá formou individuální terapie a to převážně 

na lůžkovém oddělení za přítomnosti ostatních pacientů. Pokud je pacient již lepším 

zdravotním stavu a je mobilní je zde samozřejmě možnost, aby terapie probíhala 

v místnosti pracovny logopeda. kde jsou vytvořeny kvalitnější podmínky pro úspěšné 

zvládnutí terapie. 

Zařízení má smlouvu s Oblastní nemocnicí Kladno, kam logopedka dochází 

pouze na telefonickou žádost diagnostiky z různých nemocničních oddělení. V případě 

dlouhodobého pobytu pacienta v nemocnici, vykazuje tuto péči jako ambulantní. 

7.4.1 Pracovna logopeda 

Pracovna logopeda se nachází v pátém patře zařízení. Je orientovaná na západ. 

Místnost je světlá, okna bez záclon. Na stěnách jsou pověšeny obrazy a police 

s převislými květinami. Místnost je vybavena počítačem a tiskárnou, na stole je 

položeno logopedické zrcadlo. Je zde knihovna, kde má logopedka uložené materiály, 

knihy a dokumentaci pacientů. Kolem stolu, kam pacient usedá, je dostatečný prostor a 

proto, pokud je pacient přivezen, dopraven na kolečkovém křesle, má zde prostor. Není 

zde umístěno lůžko pro masáže, masáže mohou probíhat pouze na lůžku na oddělení. 

V místnosti není umyvadlo, sociální zařízení je umístěno vede místnosti. K 

dispozici je židle, určena pro třetí osobu, účastnící se terapie. 
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7.4.2 Rozhovor s logopedkou 

V rámci výzkumného šetření byl proveden polostrukturovaný rozhovor s 

logopedkou. Zajímali mně informace o pacientech, které má logopedka v geriatrickém 

centru, informace o pacientech, kteří docházejí na logopedickou péči do ambulance a 

také otázky týkající se vlastní logopedické péče na zařízení, převážně diagnostika, 

terapie a následná péče. Všechna uvedená data jsou zjišťována k období listopad 2009 -

březen 2010. Otázky rozhovoru jsem rozdělila do tří oblastí. 

Oblast Geriatrického a rehabilitačního centra 

• Celkový počet pacientů, kteří potřebují logopedickou péči 

• Nejčastější diagnózy. 

• Věková kategorie klientů. 

• Doba nástupu pacientů do zařízení. 

• Podmínky přijetí do zařízení. 

• Podmínky o propuštění či prodloužení pobytu. 

• Podmínky určení fyzioterapie. logopedie, ergoterapie pacientovi 

Mezi první údaje, o které jsem se zajímala, byly údaje, kolik diagnostických 

vyšetření za rok logopedka provede. Tyto údaje jsem zanesla do schématu č. 5. které 

znázorňuje nejen počet vyšetření, ale také kolik z těchto vyšetření byla vyšetření vstupní 

(jedná se o vstup do geriatrického centra) a jaký je poměr vyšetřených žen a mužů. 

Z těchto informací můžeme uvažovat o tom, že v roce je 251 pracovních dní, to 

znamená, že každý den průměrně logopedka provede 1 diagnostické vyšetření. Jedná se 

o diagnostická vyšetření na příjmu do GaRC anebo v Oblastní nemocnici Kladno. 

Za rok do zařízení přijmou přibližně 600 pacientů z toho tedy jedna třetina 

pacientů má logopedickou péči, ostatní pacienti nejsou v logopedické péči. 
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235 vyšetření 

181 vstupních vyšetření 

90 ženy 

Schéma č. 5 Počet vykázaných vyšetření za rok 2009 

Pokud se budeme zajímat i o údaje o pacientech, které logopedka vyšetřila a 

zůstali v je j í péči - jedná se o dobu tříměsíční doby pobytu na GaRC, zanesla jsem údaje 

do schématu č. 6. Z tohoto schématu je zřejmé, že poměr mezi ošetřenými ženami a 

muži je stejný. 

Í O I l é č e n ý c h p a c i e n t ů 

84 pacientů s ukončenou 
léčbou 

iíi 47 muži 54 ženy 

Schéma č. 6 Přehled léčených pacientů 

Podmínkou hospitalizace v tomto zdravotnickém zařízení j e doporučení 

praktického nebo odborného lékaře. Nejčastěji jsou přijímáni pacienti k doléčení 

akutních stavů. Pacienti jsou přijímáni na 3 měsíční rehabilitační pobyt a o prodloužení 

pobytu rozhoduje ošetřující lékař, ten také rozhoduje o tom, jaké terapie budou 

pacientovi indikovány. 

Intenzita terapie j e určena pojišťovnou. Doba nástupu pacientů do centra j e 

různá, kolísá podle stresovosti ročních období. Ze záznamů logopedky bylo nejvíce 

pacientů přijato v měsíci únor, nejméně v měsíci prosinec. Uvádím pouze počty 

pacientů, kteří jsou v péči logopeda, o ostatních pacientech jsem nezískala žádné údaje. 
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Nejčastějšími diagnózami, se kterými jsou pacienti hospitalizováni v GaRC jsou 

afázie, dysartrie a dysfagie. Pacienta s demencí neuvedla logopedka ani jednoho, 

můžeme ovšem uvažovat o tom. že zde jsou tito pacienti často hospitalizováni. 

Rozložení je uvedeno v grafu č.2. 

r - i 
Diagnózy Geriatrieké a rehabilitační centrum 

• ofazic 

• dvsf.iRle 

• dyiortrie 

• orRomcky psvcho:»yndrom 
s blije neurčitou fotickou 
poruchou 

Graf č. 2 Diagnózy 

Oblast ambulantní péče 

• Celkový počet docházejících pacientů. 

• Věková kategorie pacientů. 

• Nejčastější diagnózy. 

• Počet pacientů, kteří byli v předešlé péči v GaRC a teď docházejí do 

ambulance 

Celkový počet pacientů, které má logopedka ve své péči je 19. Dle přednášek 

PaedDr. Blanky Housarové, PhD, j e v rehabilitačních odděleních až 30% pacientů 

s problémy s polykáním, v subakutní fázi je až 40% lidí s nějakými deficity v řeči. 

Tímto, bychom mohly vyjádřit hypotézu, že tím, že je logopedická péče závislá na 

doporučení lékaře, to znamená, že se nemusí logopedická péče dostat všem pacientům-

závisí to na tom, jak lékař pacientův stav vyhodnotí. Bylo by dobré, kdyby 

v budoucnosti logoped figuroval u všech cévních mozkových příhod na příjmu, aby sám 

rozhodl, z d a j e logopedická péče potřeba či nikoli. 

Počet objednaných pacientů do ambulance je znázorněn v grafu č. 3. 

Z celkového počtu pacientů je pouze 9 aktivně objednaných. U ostatních pacientů 
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nebyla ukončena terapie, to znamená, že tito pacienti mohou být v tomto období 

hospitalizováni v jiných zařízeních nebo nejezdí do zařízení přes zimu. jelikož jsou ze 

vzdálenějších vesnic nebo měst. předpokládá se. že logopedka s nimi dále povede 

terapii, nebo si mohou zvolit jinou ambulanci. 

Pacienti ambulance 

• úktivuřobjcdnoni 

• neukončena terapie 

Graf č..? Ambulantní pacienti 

Věkovou kategorii pacientů, znázorňuje tabulka č. 4. Vidíme srovnání s věkem 

pacientů, kteří jsou hospitalizováni v zařízení. Z tohoto znázornění vyplývá, že věkový 

průměr ambulantních pacientů je menší než u pacientů hospitalizovaných. V zařízení je 

možnost hospitovat pacienty starší, jejichž docházení do ambulance je limitováno jejich 

mobilitou. Do ambulance přicházejí pacienti v mladším věku. 
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Grafč. 4 Věkové porovnání 

Pokud porovnáme údaje o diagnózách pacientů v zařízení GaRC z grafu č. 5 a 

údaje z grafu o diagnózách pacientů v ambulanci vidíme, že se jedná se o stejné 

zastoupení. Nejčastěji logopedka pracuje s pacienty s diagnózou afázie, dysartrie a 

dysfagie. 

Graf č. 5 Logopedické diagnózy v ambulanci 

Oblast vlastní logopedické péče 

• Úvazek v GaRC a v nemocnici. 

• Charakteristika logopedické intervence. 

• Diagnostika v Oblastní nemocnici Kladno a v GaRC. 

• Doba trvání terapeutické intervence. 

• Koordinace terapie s fyzioterapeutem a ergoterapeutem. 

• Práce dobrovolníků na zařízení. 

• Koordinace s ostatními pracovníky. 

• Spolupráce s rodinou. 

• Rozsah péče. 

• Organizace péče. 

• Supervize. 

• Přijetí pacienta k logopedické péči. 

• Typologie N KS, 
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Logopedka pracuje v zařízení na plný úvazek, tedy je 1.0. Zařízení má smlouvu 

s Oblastní nemocnicí Kladno, kam dochází na vyšetření, které přichází ve většinč 

případů na telefonickou žádost lékařů z nemocnice. Pokud je v nemocnici pacient 

dlouhodobě hospitalizován, vykazuje svou práci logopedka jako ambulantní péči. 

Práce logopeda na tomto zařízení zahrnuje především diagnostiku, terapii a 

částečně i prevenci narušení fatických funkcí. Při diagnostice nových pacientů používá 

test Vyšetření fatických funkcí (Csefalvay) a vyšetření motoriky mluvidel. Na pracovišti 

jsem nezaznamenala žádné jiné základní testové baterie a tudíž je nucena diagnostikovat 

klinickou metodou. Přikládám tento nedostatek souvislosti s krátkou dobou zřízení 

pracovního místa logopeda. Pokud si logopedka bude doplňovat svůj testový materiál a 

bude vycházet z vyskytujících se diagnóz na svém pracovišti, jednalo by se o testová 

vyšetření pro dysartrie. afázie a dysfagie. Pro dysartrie můžeme uvažovat o testovém 

materiálu test 3F - dysartrický profil, který diferencuje všechny typy dysartrií v souladu 

s nejčastěji užívanou klasifikací. V současnosti není žádný jiný materiál pro diagnostiku 

dysartrie. 

U afázií, kromě již zmiňovaného Vyšetření fatických funkcí (Csefalvay) může 

použít i další vyšetřovací metody, které se používají v současnosti při diagnostice afázií. 

Jedná se o vyšetření: Pražské afaziologické vyšetření (Mimrová), Vyšetření fatických 

funkcí vyšetření MASTcz (Koštálová). 

Pro diagnostiku dysfagií není v současné době žádný testový materiál používaný 

v ČR. 

Doba příjmu pacientů do rehabilitačního centra je různá. Nejvíce pacientů, 

podle záznamů logopedky, bylo přijato v měsíci únor, nejméně v měsíci prosinec. 

Uvádím pouze počty pacientů, kteří jsou v péči logopeda, o ostatních pacientech jsem 

nezískala žádné údaje. 

Diagnostiku neprovádí u každého nového příjmutého pacienta, ale pouze na 

žádost ošetřujícího lékaře. Pokud vyšetřuje pacienta v nemocnici a následně je převezen 

na GaRC provádí stejné vyšetření. Mnohdy se jedná o časový odstup několika dní, kdy 

ve stavu fatických funkcí nebyl žádný výrazný posun. 
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Logopedická terapie, kromě docházení do nemocnice, probíhá denně na zařízení 

GaRC. Ve většině případů probíhá přímo na pokojích pacientů a to v dopoledních i 

odpoledních hodinách. Pokud je pacient mobilní je možno terapii provádět v místnosti 

logopeda. ovšem často se jedná pouze o terapii na lůžku. Při dobrém počasí je terapii 

možno provádět venku na zahradě, která je součástí areálu. Podle výpovědi logopedky 

tuto možnost příliš nevyužívá. Po skončení každé terapie zadává úkoly, které pacienti 

plní do dalšího setkání. Jedná se především o úkoly navazující na úkoly v předešlé 

terapii, pokračování v úkolu, kdy logopedka ukáže pacientovi, jak postupovat a on úkol 

dále vyplní samostatně. Jedná se například o hledání stejných písmen v textu, stejný 

tvarů, doplňování správného slovesa do věty. . .K úkolům se v průběhu další terapie 

vracejí, anebo pouze zkontrolují, zda byl úkol splněn a jakým způsobem. 

Forma péče terapie je pouze individuální. Neuskutečňuje se zde žádná skupinová 

terapie, ani v menším počtu pacientů např. ve dvojicích. Pokud bychom uvažovaly o 

jiných možnostech vedení terapií, mohly bychom navrhovat terapii skupinovou. Jednalo 

by se o organizované setkávání několika pacientů, se kterými by terapii logopedka 

vedla. Pro tuto možnost by byla vhodné mít organizační podporu v zařízení. Jelikož je 

logopedka v kontaktu s koordinátorkou dobrovolníků, kteří působí především 

v nemocnici, mohla by je využívat při skupinových terapiích, kde by jí mohli být 

nápomocní. 

Při plánování terapie je nutné vždy vycházet z aktuálního stavu pacienta. 

V akutním stádiu je intervence poskytována po dobu. jakou je pacient schopen. Jedná 

se přibližně o 10 - 15 minut. V zařízení se terapie řídí aktuálním stavem pacienta. 

Většinou se jedná o dobu zhruba 45 minut. Všechny terapie jsou zaznamenány 

v interním systému zařízení, z nichž není mnohdy jasné, jakým oblastem se logopedka 

při terapii zrovna věnuje. V kartách pacientů, které jsou uložené na sesterně, jsem 

nenašla žádné jiné záznamy o logopedické terapii, ta je tedy zapsána pouze 

v záznamech logopedky v interním programu. 

Terapeutické postupy jsou omezené na přenosnost materiálů, terapií na lůžku 

pacienta a absolvováním kurzů logopedky (Logopedka nejmenovala žádné speciální 

kurzy). Pokud se zaměřím na frekvenci péče, podle údajů ze záznamů logopedky, se 

jedná za základní dobu pobytu o přibližně 40 jednotlivých setkání pacienta 

s logopedkou na 45 minut. Docházení za pacientem není pravidelné, ze záznamů není 
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jasný systém setkávání, někdy je terapie uváděna každý den. jindy pouze jednou za 

týden. Samy pacienti se nikdy dopředu nedozví, kdy za nimi logopedka na terapii 

přijde, protože se nejedná o pravidelné intervaly. Z tohoto důvodu dochází mnohdy o 

překrývání hlavně logopedické, fyzioterapeutické a ergoterapeutické péče. 

Jak jsem již výše zmínila, mnohdy se stane, že logopedka přijde na pokoj 

pacienta, se kterým chce provádět terapii a pacient je na terapii jiné. Při běžném chodu a 

při předávání si pacientů během terapie se mnohdy stane, že pacient v době, kdy měla 

začínat logopedická terapie, je stále ještě na terapii s jinými pracovníky, logoped si 

pacienta tedy musí vyhledat a terapii posunout anebo jít za jiným pacientem. Při 

koordinaci s ostatními pracovníky, kteří terapie provádějí, je podle výpovědi terapeutek 

běžná domluva na patrech či po telefonické domluvě. V případě delších koordinací je 

domluva prováděna v místnosti ergoterapeuta či logopeda. kde vytvářejí společný 

terapeutický plán. Do tohoto rehabilitačního plánu jsem neměla možnost nahlédnout a 

nebyl nikde dohledán pro sledované pacienty, lze tedy předpokládat, že tento plán nosí 

obě pracovnice v hlavě. 

Již jsem zmínila výše. že na zařízení konkrétně spíše v nemocnici, fungují 

dobrovolníci. Logopedka je tedy v kontaktu s koordinátorkou pro dobrovolníky, které 

školí a posílá je individuálně k pacientům s konkrétními možnostmi práce. Nejedná se 

ale mnohdy o logopedickou terapii. Dobrovolníci fungují především na skupinových 

ergoterapiích. Není k dispozici žádný orientační časový plán „proškolování" 

dobrovolníků, takže nelze vyhodnotit, jaký objem času tato aktivita logopedce zabere, 

není ani strukturovaný písemný obsah edukace. O této aktivitě, nevede logopedka žádný 

záznam. 

Logopedka spolupracuje se zdravotnickým personálem (střední zdravotnický 

personál, odborný zdravotnický personál) a předávají si informace o jednotlivých 

klientech a pokrocích, nebo naopak o zhoršení stavu. Školení personálu neprobíhají, 

probíhaly s předešlou logopedkou. která zde vytvořila zásady komunikace pracovníků 

s pacienty. Předávání informací či požadavek na zvýšený dohled či podporu personálu, 

není písemně nikde zaznamenáván. 

Kromě zdravotnického personálu logopedka spolupracuje s rodinou pacientů. 

Rodinám zanechává lístek u lůžka, aby ji kontaktovali a domluvili se na spolupráci, 

anebo se potkávají u lůžka pacientů, kde jim ukazuje možnosti terapie. Konzultace 
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s rodinou provádí telefonicky i osobně. Po dobu práce na DP neproběhla ani jedna 

konzultace s rodinnými příslušníky, do karet pacientů ani do interního systému nejsou 

zaznamenávány výsledky těchto konzultací, ani případné potřebné požadavky na 

technické či jiné pomůcky a potřeby. 

8. Kazuistiky 

8.1 Charakteristika klientů 

Pro své pozorování jsem si vybrala dva klienty zařízení, kteří prodělali cévní 

mozkovou příhodu. Jedná se o muže a ženu ve věku 65 a 78 let. Oba klienti byli 

převezeni do Geriatrického a rehabilitačního centra z Oblastní nemocnice Kladno na 

doléčení. rehabilitaci a k logopedické péči. 

Pozorovala jsem tříměsíční pobyt na zařízení, zmapovala jsem všechny jejich 

indikované terapie, jejich průběh a posun v čase. Následně probíhalo hodnocení celého 

procesu rehabilitace. 
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8.2 Kazuistika 1 

MUŽ - 66 let 

Pacient, narozen v září roku 1944. byl převezen na JIP neurologického oddělení 

Oblastní nemocnice v Kladně dne 12.11 2009. Na toto oddělení byl převezen 

z nemocnice Na Homolce v Praze, kde mu byla dne 18.10 2009 provedena trombolýza 

pro cévní mozkovou příhodu s pravostrannou symptomatikou. 

Z nemocnice byl dne 3.12 2009 převezen do Geriatrického a rehabilitačního 

centra, kam byl přijat k další rehabilitaci a logopedické podpoře. V tomto centru byl 

hospitalizován po dobu tří měsíců v období 3.12 2009 - 26.2 2010. Po ukončení 

rehabilitace byl propuštěn do domácí péče. Následně mu byla indikována následná 

logopedická péče. 

Po propuštění z pobytu na zařízení byl po několika dnech pacient převezen do 

Oblastní nemocnice v Kladně na neurologické oddělení pro epileptický záchvat, o jeho 

propuštění jsem již nezískala žádné informace. 

Průběh všech hospitalizací znázorňuje časová osa č. 7. Uvádím zde i údaj 

krátkodobé hospitalizace na urologickém oddělení, kam byl pacient převeden na 

krátkodobé pozorování, pro zánět varlete. 

Schéma č. 7 Průběh hospitalizace pacienta 
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Rodinná a osobní anamnéza 

Rodinou a sociální anamnézu nelze zjistit pro fatickou poruchu pacienta, je 

čerpáno z překladové zprávy z nemocnice Na Homolce. Podle zprávy se jedná o 

pacienta důchodce, který žije se svou manželkou na Kladně v rodinném domě. V dětství 

u něho byla přítomna epilepsie. 

Ošetřovatelská anamnéza 

Při příjmu pacienta do zařízení byla vypracována ošetřovatelská anamnéza z té 

vyplývající ošetřovatelský plán a jeho následná realizace. 

Ze sestavené anamnézy vyplívá, že pacient při příjmu byl při vědomí, jeho kontakt 

s okolím byl snížen. Psychický stav rozrušený a dezorientace (místem i časem), 

soběstačný pouze s dopomocí. Potřebuje pomoc při chůzi a hygieně. Jsou u něj patrné 

problémy s řečí. Postupně regreduje pravostranná hemiparéza. 

Ošetřovatelský plán 

Do vypracovaného ošetřovatelského plánu byly zaznamenány tyto údaje: 

• Zmatenost z důvodu demence - cílem je pravidelný cyklus spánku a 

bdění, udržení pozornosti 

• Porucha sebepéče z důvodů psychické poruchy - cílem je částečná nebo 

úplná soběstačnost, seznámení s možnostmi externí pomoci 

• Porucha tělesné hybnosti z důvodu mobilizace na lůžku - cílem je 

znalost situace, příčin a bezpečnostních opatření, samostatnost při změně 

polohy na lůžku, zvládnutí pohybu mimo lůžko s vhodnými pomůckami 

• Tracheostomie - cílem je nepřítomnost bolestivých projevů 
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Realizace ošetřovatelského plánu 

Po stanovení ošetřovatelského plánu následovala jeho realizace, která je uvedena 

v tabulce č. 3. V tabulce vidíme, že zápis realizace skončil ke dni 14.2 2010. Pacient byl 

na zařízení hospitalizován do 26.2 2010. Můžeme tedy uvažovat o tom, že další zápis 

proběhl až do propouštěcí zprávy. 

Pokud se budeme držet stanovení cílů plánu, můžeme hodnotit, zda tyto cíle byly 

dosaženy. Jedním z cílů, které byly stanoveny, bylo, aby se pacient stal soběstačným, 

alespoň s částečnou dopomocí. O tomto cíli v realizaci plánu nejsou žádné údaje. Ze 

svého vlastního pozorování můžu říci, že pacient se po dobu pobytu na zařízení stal 

soběstačným ve všech směrech, pouze vyslovení požadavků a přání dalším osobám, 

v tomto případě lékařům a ostatnímu zdravotnickému personálu, je omezován závažnou 

fatickou poruchou. S personálem se snažil komunikovat pomocí afatického slovníku. 

Podle záznamů, nebyl schopen ani posunky sdělit, jaké má obtíže, v tomto případě 

afatický slovník nepomáhal. 

Dalším cílem, který můžeme hodnotit, je samostatnost při změně polohy na lůžku a 

zvládnutí pohybu mimo lůžko. Podle realizace plánu je tento cíl splněn, pacient se 

samostatně pohybuje po zařízení, na lůžku nepotřebuje pomoc personálu. V záznamech 

je uváděno, že pacient má trpitelský výraz, v tomto případě si neumím představit, o čem 

toto sdělení vypovídá. 

Jizva po tracheostomii se zahojila, bolestivé projevy tedy u pacienta ustoupili a cíl 

byl splněn. 
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DATUM REALIZACE OŠETŘOVATELSKÉHO PLÁNU 

3.12 2009 pacient přijat k rehabilitaci, snaží se spolupracovat, neumí se vyjádřit, posazován 

6.12 2009 klidný spolupracuje 

7.12 2009 snaha spolupracovat, porucha v komunikaci, afázie 

9.12 2009 nácvik chůze 

4.1 2010 

21.1 2010 

Trvá expresivní fatická porucha, snaha spolupracovat, ergoterapie, logopedie, nácvik chůze s 

dopomocí 

stabilizovaný stav. pokračuje v rehabilitaci, přejde na kratší vzdálenost s dohledem, logopedie, 

rodina spolupracuje 

14.2 2010 CT mozku- rozsáhlé ischemické změny levé mozkové hemisféry-bez zakrvácení 

Tabulka č. 3 Realizace ošetřovatelského plánu 

Uvedené informace jsem čerpala z karty pacienta. Můžeme si všimnout, že 

zápisy realizace jsou nepravidelné. Zápisy jsou v kartě někdy každý den. jindy po týdnu 

či po měsíci. Můžeme tedy uvažovat o tom. že v tomto směru není na zařízení žádný 

systém. Kromě ošetřovatelského plánu se budu dále věnovat plánu rehabilitace a dalších 

terapií. 

Fyzioterapie 

Podle rehabilitačních záznamů byla tato rehabilitace zahájena již v nemocnici 

Kladno, dne 24.11 2009, a pokračovala i při hospitalizaci na zařízení GaRC. 

Při přijetí do zařízení byla pacientka podrobena kineziologickému rozboru, který 

zahrnuje tyto vyšetření: 

• Stoj, chůze, statika a dynamika páteře 

• Držení, konfigurace a trofika, pasivní hybnost (vyšetření rozsahu kloubní 

pohyblivosti goniometrie. změření obvodů a délek končetin, vyšetření 

zkrácených svalů, hypermobilita) 

• Svalová síla 
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• Pohybová koordinace 

• Náprava motorických poruch 

Pacient byl při nástupu mobilní za pomoci vysokého chodítka a s lehkou 

pravostrannou hemiparézou. Posadil se s dopomocí a s pomocí dvou osob udělal 

několik kroků. V sedu se neudržel, aktivní hybnost dolních končetin byla ve všech 

segmentech slabá. Vázla jemná motorika na aktivní pravé horní končetině. Bylo 

doporučeno kondiční cvičení, vertikalizace. trénink stability ve vertikální poloze, nácvik 

samostatné chůze, nácvik soběstačnosti při sebeobsluze. 

Při propouštění bylo uvedeno do propouštěcí zprávy, že pacient je schopen se sám 

posadit, postavit, je schopen samostatné chůze po zařízení a pod dohledem je schopen 

sejít po schodech. Oproti zprávě z příjmu, kde bylo uvedeno, že aktivní hybnost je ve 

všech segmentech slabá, je při propouštění hybnost dolních končetin aktivní a slabší 

svalová síla. 

Realizace fyzioterapie 

Ze záznamů rehabilitace není jasné, zda fyzioterapie probíhala každý den pobytu 

pacienta na zařízení anebo pouze v dny, které uvádím v tabulce č. 4. Pouze jeden den v 

týdnu je psán záznam. 

Je patrné, že stav pacienta se během rehabilitace zlepšil a že po propuštění je 

schopen samostatné chůze a je pohybově soběstačný. Všechna doporučení, která byla 

pacientovi dána, byla splněna a pacient je propuštěn do domácí péče v dobrém stavu. 
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Tabulka č.4 Fyzioterapie 

DATUM ZÁZNAM Z FYZIOTERAPIE 

3.12 2009 aktivní hybnost dolních končetin ve všech segmentech slabá, s dopomocí se posadí, s 

dopomocí druhé osoby udělá několik kroků 

21.12 2009 nácvik chůze po schodech s doprovodem jedné osoby 

4.1 2010 nácvik chůze po schodech s doprovodem jedné osoby 

18.1 2010 chůze s dohledem 

22.1 2010 chůze po místnosti 

25.1 2010 chůze po oddělení 

25.2 2010 samostatná chůze po oddělení bez kompenzační pomůcky, sám se posadí, nácvik chůze 

po schodech 

Ergoterapie 

Ergoterapie byla u pacienta realizována pouze v podobě individuální terapie. 

Skupinových terapií se pacient neúčastnil, nejsou o tom uvedeny žádné záznamy 

v kartě. 

V rámci ergoterapie byl s pacientem nacvičován trénink kognitivních funkcí - orientace 

a paměti. Dále bylo nacvičováno počítání a podpis. Nácvikem podpisu jsou myšlena 

grafomotorická cvičení a nácvik jednotlivých písmen. 

Z jakého důvodu se pacient nezúčastnil žádné skupinové ergoterapie, jsme se 

nedozvěděla. 

Logopedie 

První setkání logopedky Mgr. Aleny Svobodové s pacientem proběhlo dne 24.1 I 

2009 na neurologickém oddělení Oblastní nemocnice Kladno, kdy proběhlo 

diagnostické vyšetření. Další setkání logopedky s pacientem se uskutečnilo při přijetí na 

GaRC, dne 4.12 2009. Po druhém diagnostickém vyšetření probíhala terapie a další 

vyšetřená bylo realizováno před propuštěním pacienta do domácí péče. V tabulce č. 5 

uvádím výsledky všech logopedických vyšetření a změny ve stavu fatických funkcí 

pacienta. 
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Pokud se zaměříme pouze na vyšetření v nemocnici a na vyšetření při přijetí do 

zařízení GaRC. jsou tato vyšetření provedeno s odstupem 10 dnů. Podle záznamů je 

zřejmé, že stav pacienta se nezlepšil. Zlepšení je vidět u pojmenování, kdy byl schopen 

se zlepšit z 50% na 80%. Jeho psychické stav je stále stejný, ze zprávy vyplívá, že je 

stále v depresivním ladění. Proto můžeme zhodnotit, že celkový obraz pacienta se 

nezlepšil. 

Neurologické Geriatrické a Geriatrické a 

oddělení nemocnice rehabilitační centrum. rehabilitační 

Kladno 24. 11 2009 přijetí 4. 12 2009 centrum, dimise 

2 5 . 2 2010 

ŘEČ nontluentní nontluentní nonfluentní 

SPOLUPRÁCE + +. zlepšeni neuvedeno 

POJMENOVANÍ Samostatné - , Samostatně - , ukazuje 

ukazuje 50% 80% ukazuje 70% 

OPAKOVANÍ slova, slovní 

spojení, věty -

AUTOMATICKÉ RADY s výraznou dopomocí s výraznou dopomocí + 

PSANÍ - podpis 

POROZUMĚNÍ VERB. ŘEČ. + + neuvedeno 

PROJEVU 

ČTENÍ - - +, hlasité čtení -

POROZUMĚNÍ NONVERB. 

ŘEČ. PROJEVU + + neuvedeno 

ORF SVALSTVO Lehce snížena 

OSTATNÍ depresivní ladění bradypsychický neuvedeno 

Tabulka č. 5 Vývoj logopedických vyšetření 

Pokud budeme uvažovat o krátkém časovém odstupu prvních dvou vyšetření, 

mohla by logopedka s dalším vyšetřením počkat po delším časovém úseku, kdy bude již 

vidět určité zlepšení jeho stavu. I když je v literatuře uváděno, že v akutní fázi se děje 

nejvíce změn ve stavu pacienta myslí, že po 10ti dnech není potřeba provádět dva stejné 

diagnostické testy. Místo těchto testů by mohl být čas věnován intenzivní terapii a 

pacienta vyšetřovat po uplynutí delší doby. 
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Další logopedické vyšetření proběhlo až před ukončením pobytu. Logopedka 

použila stejný testový materiál, jako u předchozích vyšetření. V tabulce je vidět, 

v porovnání s předchozími vyšetřeními, již velké zlepšení. Žádná změna u pacienta 

nenastává ve fluenci řeči, pacient stále není schopen sám plynule mluvit, pouze s 

nápovědou první slabiky. Zhoršení můžeme sledovat u pojmenování, kde při vstupu do 

zařízení pojmenoval objekt na 80% a při propouštění pouze na 70%. Předměty se mu 

často pletou. 

Závěry všech logopedických vyšetření jsou uvedeny v tabulce č. 6. kde můžeme 

pozorovat vývoj logopedického nálezu u sledovaného pacienta. Pacientovi byla tedy 

diagnostikována dysartrie a dysfonie. Po druhém vyšetření se diagnostika změnila na 

Brocovu afázii a dysartrii a při propouštění Transkortikální afázie. Podle závěrů byla u 

pacienta pomocí terapie odstraněna dysartrie. Pacient po propuštění dochází na 

logopedii do ambulance zařízení. 

Pokud budeme uvažovat nad tím. jaká je včasnost logopedické péče u těchto 

pacientů, můžeme vidět podle záznamů terapie, že první logopedické vyšetření 

proběhne téměř po měsíci pobytu pacienta v nemocnici. Logopedická terapie mohla být 

u pacienta zahájena již dříve, po stabilizování stavu pacienta. Pacient byl v nemocnici v 

Kladně hospitalizován od 24.11 2009. terapie mohla pravidelně probíhat již od této 

doby a ne jen po dobu pobytu pacienta na zařízení GaRC. Bylo by dobré zlepšit tuto 

situaci u všech pacientů, logopedická péče by měla být zahájena co nejdříve, aby byla 

co nejvíce pacientovi prospěšná. 
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Tab č. 6 Vývoj logopedického nálezu 

D A T U M PRACOVIŠTĚ ZÁVĚR VYŠETŘENÍ 

18.10 2009 Nemocnice Na Homolce Nebylo žádné logopedické vyšetřeni (z dokumentace) 

24.11 2009 Neurologické oddělení. 
Oblastní nemocnice Kladno 

Přítomna dysartrie, dysfonie. chybí vyšetřeni C"/'. tudíž 
nelze objektivní' blíže určit fatickou poruchu 

4.12 2009 Geriatrieké a rehabilitační 
centrum - příjem 

Dysartrie, fírocova afázie, nutná spolupráce s rodinou, 
indikována logopedická terapie 

25.2 2 0 1 0 Geriatrieké a rehabilitační 
centrum - dimise 

fírocova afázie regreduje do transkortikálni motorické 
afázie, nutná následná ambulantní logopedická péče 

Realizace terapie 

Při terapiích narušených komunikačních schopností se vychází z diagnostiky. 

Jelikož byla pacientovi diagnostikována afázie a dysartrie. budeme se včnovat těmto 

dvěma poruchám. 

Cílem je sledovat logopedickou terapii podle jednotlivých oblastí a frekvenci 

jejich stimulace a zhodnotit posun a úspěšnost terapie. Nejprve se zaměřuji na terapii 

afázie. 

Terapie afázie by se měla věnovat oblastem uvedených ve schématu č. 8. 

Schéma č. 8 Oblasti pro terapii afázie 

Pro větší přehlednost jsem sloučila oblast psaní, čtení, počítání do jednoho 

okruhu. Postupně budu popisovat, jakým způsobem byly jednotlivé složky napravovány 
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a jakým způsobem se terapie posouvaly, uvidíme změny ve stavu nejen fatických funkcí 

pacienta. 

Průběh terapie je zapsán v tabulce č. 7. Znázorňuje přehled indikované terapie a 

v jaké frekvenci byla prováděna. 

Posledním sloupkem v tabulce je poznámka, kam jsem uvedla, jak často 

logopedka spolupracovala s rodinou, jakými testy byl pacient vyšetřen a jak často 

terapie probíhala mimo lůžko pacienta. 

Pro svůj přehled o stavu pacienta jsem při svém nástupu do zařízení provedla u 

pacienta screeningový test MASTcz. Tento test jsem provedla po měsíci jeho pobytu na 

zařízení a již po měsíční logopedické terapii. 

První testování jsem prováděla u pacienta na lůžku. Další testování jsem měla 

v plánu uskutečnit před ukončením pobytu pacienta na zařízení CíaRC. Bohužel 

nedorozuměním se stalo, že pacient byl propuštěn do domácí péče a mně nebyla tato 

informace sdělena. Domluvila jsme se tedy s logopedkou, že testování proběhne po 3 

dnech propuštění ze zařízení, kdy se měl pacient dostavit k následné logopedické 

terapii. Z telefonického rozhovoru s manželkou pacienta jsme se dozvěděly, že byl 

z domova, po třech dnech od propuštění, převezen do Oblastní nemocnice Kladno pro 

epileptický záchvat. Navštívila jsem jej tedy v nemocnici, třetí den jeho hospitalizace. 

Výsledky druhého testování tedy mohou být lehce ovlivněny pacientovým zdravotním 

stavem. 

Další položkou, která je uvedena v poznámkách, je kontrola pacientů Mgr. 

Semberovou. Jedná se o klinickou logopedku, která je garantem logopedky pracující na 

zařízení, a jednou měsíčně by měla provádět kontrolu pacientů. Z tabulky je ovšem 

zřejmé že logopedka navštívila tohoto pacienta pouze dvakrát a to v měsíci prosinec a 

únor, v lednu tato kontrola neproběhla, nebo o ní nejsou žádné zápisy. 

Spolupráce s rodinou je pro úspěšnost terapie důležitá. Úkolem logopeda je 

edukovat rodinu, jakým způsobem s pacientem pracovat, informovat je o stavu pacienta 

a ukazovat práci, kterou s pacientem vykonává, aby rodina měla přehled o průběhu 

rehabilitace. Podle záznamů, s rodinou tohoto pacienta konzultovala logopedka jeho 

stav, po dobu tří měsíců čtyřikrát. Nejvíce před ukončením pobytu pacienta. 

Mezi poznámkami také uvádím, kdy byla terapie převedena z lůžka pacienta do 

logopedické pracovny. Stalo se tak především poslední měsíc terapie, kdy byl pacient 
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schopen samostatné chůze po zařízení. Myslím, že bylo možné provádět terapii 

v pracovně vícekrát. Pokud se dochází na terapii neustále na lůžko, je logopedka 

omezena materiálem, který musí přenášet a také neustálým ruchem na oddělení, kdy se 

často stává, že ostatní pacienti zasahují do terapie. Kromě ostatních pacientů je rušena 

zdravotnickým personálem, který dochází na pokoje za účelem převazů či odběrů 

biologického materiálu. 

Terapie není vedena v pravidelných intervalech. Někdy je prováděna každý den, 

jindy pouze jednou za týden. Pacient často dopředu neví, kdy za ním logopedka znovu 

přijde. Mohl být proveden časový harmonogram, aby byla vidět v terapii určitá 

pravidelnost, která by mohla být narušena např. zdravotními komplikacemi pacienta. 

Pokud by pacient dopředu věděl o terapii, mohl by být připraven v určitou dobu. Někdy 

se totiž stává, že logopedka přijde na oddělení a pacient je zaskočen, že bude probíhat 

terapii, mnohdy musí být buzen či hledán po jiných terapiích. Dále se již budu věnovat 

jednotlivým stimulovaným oblastem. 
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Tabulka č.7AFÁZIE 
datum pororomtni opakování pojmenování plynulost automat, 

řady 

čtení, psaní, 

počítání 

vyšší 

kognitivní 

funkce 

i>()/.\. 

7.12 
H H H H ) 

+ + + + 
M M I 

9.12 
' ft. 

- + + + -

11.12 + J ; / - * * J ® + 

14.12 
N M N f l t d r U & S Í / - V & . - - Kdukace rodiny 

15.12 + - + + + 

17.12 + + + + 

19.12 + + Kontrola Mgr. 

Sem bérovou 

22.12 + + + - + 

4.1 + + + + + 

S.l + + + - + + 

6.1 + + + + + + 

7.1 + - + - + - + 

8.1 + J j £ & J V ' 1 + + S t o n y * 3 <5 + 

11.1 + - + - + MASTc i 

13.1 + + + - + + 

14.1 + - + - + - + 

19.1 + + + 
í . ' ' 

+ + 

20.1 + - + - • + 

21.1 + + 
* . ' f f Ě 1 

+ + 

22.1 + - + + j & l i í í ř - + 

26.1 + + + + + + 

27.1 + - + + - + 

28.1 + + + Í L L S R S H F + + 

29.1 + + + + * + 

1.2 + + + v"•r**!4" . . + + 

2.2 + - + + 

3.2 + + ta + + Edukace rodiny 

4.2 + + + + 

5.2 + + + + P j j j W I " + + 

8.2 + + + + V logo pracovně 

9.2 + + + + 

10.2 + + + flfiGČp* 1 + 

11.2 + + + J l Š ^ ú r t p i ' £ '" jk - n 
+ 

12.2 
H H 

- - - Edukace rodiny 

13.2 + + + Kontrola Mgr. 

Sem bérovou 

15.2 mgm + + - V logo pracovně 

16.2 + + + + - + V logo pracovně 

22.2 + + - + + 

23.2 J t f t S I h * * ! " ? - Edukace rodiny 

24.2 + - r* ' 
-
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Oblasti porozumění je v terapii věnováno nejvíce času, kromě dvou dnů, je 

nacvičováno denně. Pokud nahlédneme zpět do prováděných vyšetření na začátku 

rehabilitace, vidíme, že pacient neměl s porozuměním větší problémy. Součástí testu 

MASTcz. který jsem prováděla, je rozumění slovům, verbální a čtené instrukci. Při 

tomto testování nebyl pacient schopen splnit žádný z mých pokynů. Byl schopen 

vyhledat předmět, který jsem vyslovila a vyhledat ho mezi nabízenými předměty. Při 

rozumění verbální instrukci nebyl schopen splnit žádný z mých pokynů. Když jsem test 

prováděla při ukončení terapie, byl pacient schopen splnit porozumění alternativním 

otázkám, tedy otázkám typu Jmenujete se Novák? Máte na hlavě klobouk? U těchto 

typů otázek si byl pacient jistý a byl schopen je zodpovědět správně. Rozumění čtené i 

slovní instrukci nebyl schopen splnit. Vyšetření MASTcz a jeho výsledky uvádím 

v příloze. 

Oblasti opakování se logopedka věnovala spíše na začátku terapie, s postupem 

času mu není věnována vyšší pozornost. Z vyšetření je patrné, že pacient na začátku 

terapie nebyl schopen opakovat dvouslabičné slovo s dopomocí nápovědy první slabiky. 

Při ukončení terapie byl schopen opakovat dvouslabičná. tří slabičná slova a s dopomocí 

zopakoval krátkou větu. 

Oblasti pojmenování byl v terapii věnován čas pravidelně. Byla nacvičována 

v průběhu celé terapie. Logopedka pracovala především s vlastním obrazovým 

materiálem, což byly vlastnoručně nakreslené jednoduché obrázky a podle afatického 

slovníku. Pacientovi často zadávala úkoly do příští terapie, kdy pacient měl zvládnout 

pojmenovat několik obrázků ze slovníku. Jednalo se především o objekty denní potřeby, 

jídlo, oblečení, dopravní prostředky, zařízení a části domova a části těla. 

Plynulosti řečového projevu byl věnován čas po celou dobu rehabilitace. 

Bohužel se nepovedlo, do ukončení pobytu pacienta, jeho projev zlepšit na fluentní řeč. 

Jen málokdy se mu povedlo bez dopomoci vyslovit slovo. 

Automatické řady byly nacvičovány pouze do konce ledna 2010, v terapii se jim 

logopedka věnovala dva měsíce. Můžeme se tedy domnívat, že se automatickým řadám 

přestala věnovat, z důvodu schopnosti pacienta zvládat řady bez dopomoci. Při testu 

MASTcz. jehož součástí jsou automatické řady, nebyl pacient schopen bez nápovědy 

počítat do deseti, vyjmenovat dny v týdnu ani dokončovat přísloví. Když jsem tento test 
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prováděla při ukončení terapie, pacient získal stejné bodové ohodnocení, jako při 

prvním testování, stále nebyl schopen samostatně automatické řady používat. 

Automatické řady dopovídá pouze pomocí nápovědy. 

Nácvik čtení, psaní, počítání jsme zařadila do jedné kategorie. Logopedka se 

věnovala pouze nácviku čtení, psaní s pacientem nacvičovala pouze sporadicky, jelikož 

nácvik písma je v tomto zařízení v kompetenci ergoterapeuta, který tuto činnost 

procvičuje denně. Jednalo se o nácvik jednotlivých písmen, podpisu, prováděla s ním 

grafomotorická cvičení. Při prvním testování MASTcz nebyl pacient schopen podpisu, 

při druhém testování po uplynutí dvou měsíců, byl schopen se nejen podepsat, ale i jeho 

písmo se stalo čitelné. Čtení prováděla logopedka, věnovala se mu především v měsíci 

únor. Nacvičovala nejprve globální čtení, pacient spojoval slova s obrázkem, dále 

hlasité čtení nejprve krátkých slov, poté přešla na krátká slovní spojení. Počítání nebyl 

při terapii věnován žádný čas. 

Procvičování vyšších kognitivních funkcí jako je paměť, pozornost, orientace, 

emoce, je v terapii věnován prostor každou terapii, což mohu hodnotit i z mého 

vlastního pozorování. 

V další části se zaměřuji na terapii j iž zmiňované dysartrie, která byla 

diagnostikována pacientovi při všech vyšetřeních. Schéma č. 9 ukazuje, jakým oblastem 

je třeba se věnovat při terapii dysartrie. 

Schéma č.9 Oblasti pro terapii dysartrie 

Nejprve bych se ráda zmínila o oblastech, o kterých v záznamech terapií nejsou 

žádné zmínky, jedná se o rytmizaci a hybnost měkkého patra. Můžeme uvažovat o tom, 
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že nebylo potřeba tyto oblasti stimulovat, jelikož nebyla u pacienta přítomna těžká 

dysartrie. I když ostatním oblastím nebyl věnován také dostatečný prostor. 

U pacienta byly prováděny orofaciální stimulace a masáže, fonační a dechová 

cvičení, bazální stimulace je uvedena v záznamu jednou. Bazální stimulaci neprovádí 

logopedka. ale pracovník nemocnice s kurzem bazální stimulace. Nápravě dysartrie byl 

věnován prostor v prvním měsíci rehabilitace, později logopedka nechtěla provádět 

žádná artikulační, fonační či jiná cvičení. Podle jejích slov, j im byl věnován dostatečný 

prostor a není třeba tyto oblasti dále stimulovat. 

Pokud budeme hodnotit terapii dysartrie. je nutno říci, že jí nebyl věnován 

takový prostor pravděpodobně z důvodu lehké poruchy a brzkého odstranění deficitů. 

Druh dysartrie nebyl nikde v záznamech uveden. V tabulce č. 8, která je věnována 

dysartrii, již neuvádím sloupek poznámky, vše bylo řečeno v předešlé tabulce, není 

nutné zde tyto záznamy znovu uvádět. Tabulka končí datem 10.2 2010 je to z toho 

důvodu, že v dalších dnech nebyly záznamy o nácviku pro oblasti dysartrie. U pacienta 

nebyl proveden žádný test na přítomnost dysartrie. 
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Tabulka č. 8 DYSARTRIE 

datum svalové 

napětí 

motorika artikulace hybnost měkkého 

patra 

dýchání prozodic rytmizace 

7.12 09 + + - - - • • 

9.12 09 + + - - + + 

11.12 09 + + 

-

15.12 09 + - - - + + -

17.12 09 - - + - - + -

19.12 09 -

22.12 09 - - + - - - -

4.1 10 - - + - - - -

5.1 10 - - + - - + -

6.1 10 - - + - - + -

7.1 10 + 

8.1 10 + 

11.1 10 + 

13.1 10 - - + - - - -

14.1 10 - + - - + - -

19.1 10 - - - - - - -

20.1 10 - - + - - - -

21.1 10 - - + - - - -

22.1 10 - - + - - - -

26.1 10 - - - - - - -

- - - - - - -

28.1 10 - - - - - - -

29.1 10 - - - - - - -

1.2 10 - - - - - - -

2.2 10 - - - - - - -

3.2 10 - - - - - - -

4.2 10 - - - - - - -

5.2 10 - - - - - - -

8.2 10 - - - - - - -

9.2 10 - - + - - - -

10.2 10 - - + - - - -

V předchozích částech jsem zmapovala indikované terapie a jejich průběh, dále 

v grálu č. 6 znázorňuji propojení a intenzitu těchto terapií. Na graťu vidíme, že nejvíce u 

pacienta probíhalo logopedických terapií a nejméně fyzioterapie. 

V rámci fyzioterapie se pacientův stav zřejmě zlepšil natolik, že dále nebylo 

potřeba žádnou rehabilitaci provádět. 
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Logopedická terapie probíhala pravidelně, pouze v jednom týdnu byla terapie 

uskutečněna pouze v jeden den. Žádná z těchto terapií neprobíhala o víkendu, kdy byl 

pacient většinou propouštěn domů. 

Zatímco logopedická terapie probíhal od začátku pobytu pacienta na zařízení, 

ergoterapie začala až od měsíce leden, tedy pouze dva měsíce jeho pobytu. 

Graf č. 6 Propojení terapií 

Podle pozorování a nahlédnutí do karet pacientů, jsem nenašla žádný plán 

terapií, kde by bylo uvedeno, kdy která z terapií u pacienta probíhá. Pacienty si 

rehabilitační pracovníci předávají pouze na patrech anebo si pacienta dohledávají po 

zařízení. Pokud se např. logopedka chce dozvědět o průběhu a změnách 

v ergoterapeutické péči u svého pacienta musí za ergoterapeutem dojít osobně, nikde 

není k nahlédnutí žádný záznam a posun ve stavu pacienta. Jak jsem již výše uváděla, 

pacient nikdy dopředu neví. jaká terapie ho ten den čeká a jaká následuje. Často byl 

pacient překvapený příchodem logopedky, nebyl připraven, dřímal nebo byl na jiné 

terapii. Určitá systematičnost v této oblasti by se myslím vyplatila. Co se týče 

koordinovanosti mezi logopedkou a ergoterapeutkou. jednají spolu občas ve svých 
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pracovnách o posunech v terapiích. Zároveň nikde nejsou záznamy o docházení do 

skupinové ergoterapie. nikde jsem nezaznamenala, že by ergoterapeutka. či někdo 

z dobrovolníků působících při skupinových ergoterapií. obcházel pacienty a zval je na 

skupinovou činnost. Pokud je pacient upoután na lůžko ergoterapie se nemůže účastnit. 

8.3 Kazuistika 2 

Žena - 781et 

Pacientka ve věku 78 let. narozena v červnu roku 1932. byla přivezena na interní 

oddělení na koronární jednotku Oblastní nemocnice Kladno dne 13. 10 2009 pro 

ischemickou cévní mozkovou příhodu s pravostrannou symptomatickou. Následně bylo 

zjištěno, že pacientka trpí fatickou poruchou a pseudobulbárním syndromem. Dle CT 

vyšetření ischemické změny vpravo TPO i vlevo periventriculárně okcipitálně. středně 

těžká vaskulární demence. Z koronární jednotky byla převezena na standardní oddělení 

po hyposaturaci, na podkladě kombinace centrální ischemie, kvantitativní poruchy 

vědomí, obezity a incidentní akutní bronchitidy. 

Z nemocnice byla dne 20.1 I 2009 převezena do Geriatrického a rehabilitačního 

centra, kam byla přijata k další rehabilitaci a logopedické podpoře. V centru byla 

hospitalizována od 20.11 2009 - 4.3 2010. Po ukončení rehabilitace byla předána do 

ambulantní péče. 

Oblastní 

1Kladno. mSam ntmo^a 
. A E T ! f ! f ! | Kladno, in terní 

l Í ^ Í T oddě len í 
oddě len i 

Pří)em do 
Geriatrického a 
rehabil i tačního 

c e n t r a 

Dimise i 
Geriatrického a 
rehabil i tačního 

c e n t r a 

Schéma č. 10 Průběh hospitalizací pacienta 
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Na schématu č. 10 je znázorněn průběh hospitalizací. Pacientka byla v GaRC 

hospitalizována po dobu delší než 3 měsíce a to z důvodu, že před propuštěním 

prodělala respirační infekt. 

Rodinná a osobní anamnéza 

Pacientka má základní vzdělání, dříve pracovala jako krejčová nyní je 

důchodkyně. Je vdova, která žije v jedné domácnosti s dcerou, zeťem a vnučkou. 

Jiné informace jsem o pacientce nezískala, v kartě nejsou uvedeny žádné jiné záznamy. 

Ošetřovatelská anamnéza 

Při příjmu pacientky do zařízení byla vypracována ošetřovatelská anamnéza, 

podle které byl dále vypracován ošetřovatelský plán a jeho následná realizace. 

Podle anamnézy byla pacientka při přijetí limitována těžkou dysartrií, s pomocí 

se posadila, nebyla schopna chůze ani stoje, pravostranné končetiny byly s oslabenou 

svalovou silou. 

Ošetřovatelský plán 

Do vypracovaného ošetřovatelského plánu byly zaznamenány tyto údaje: 

• Porucha spánku a bdění z důvodu bolesti - cílem je pravidelný cyklus 

spánku a bdění, odstranění bolesti 

• Porucha sebepéče z důvodů imobility na lůžku - cílem je částečná nebo 

úplná soběstačnost, seznámení s možnostmi externí pomoci 

Realizace ošetřovatelského plánu 

Po stanovení ošetřovatelského plánu následovala jeho realizace, ta nebyla však 

zaznamenána v kartě pacienta, tudíž o ní nemohu uvést žádné údaje. 

Prvním z cílů bylo odstranění bolesti, pacientka byla propuštěna do domácí péče 

v relativně lepším zdravotním stavu. 
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Druhým cílem byla částečná či úplná soběstačnost. Pacientka se v tomto ohledu 

zlepšila v pohybu. Na konci pobytu byla schopna samostatně se zvednout z lůžka, bez 

pomoci se posadila, stále však potřebovala dohled, pomoc s činnostmi, pomoc při 

sebeobsluze i chůzi. 

Ošetřovatelský plán a ošetřovatelskou anamnézu jsem čerpala z karty pacientky. 

Rehabilitace pacienta po cévní mozkové příhodě zahrnuje multidisciplinární spolupráci. 

Měl by se vždy utvořit tým spolupracovníků např. logopeda, fyzioterapeuta a 

ergoterapeuta. V některých případech může zahrnovat i psychologa a sociálního 

pracovníka. Na tomto zařízení je tým tvořen z logopeda. fyzioterapeuta a ergoterapeuta. 

sociální pracovnice. Z Oblastní nemocnice Kladno je možné přivolat klinického 

psychologa. Dále se budu věnovat průběhu fyzioterapeutické, ergoterapeutické a 

logopedické péče. 

Fyzioterapie 

Při přijetí do zařízení byla pacientka podrobena kineziologickému rozboru, který' 

zahrnuje tato vyšetření: 

• Stoj, chůze, statika a dynamika páteře 

• Držení, konfigurace a trofika, pasivní hybnost (vyšetření rozsahu kloubní 

pohyblivosti goniometrie. změření obvodů a délek končetin, vyšetření 

zkrácených svalů, hypermobilita) 

• Svalová síla 

• Pohybová koordinace 

• Náprava motorických poruch 

Na začátku rehabilitace jednou denně, později každý den. cvičila pomocí 

motomedu. Motomed je přístroj, který pomáhá udržovat pohyblivost, zmírňuje 

poškození vyvolané nedostatkem pohybu, mobilizuje zbytky svalové síly a podporuje 

chůzi. Přistroj je pojízdný a pacientka s ním cvičila na svém lůžku na pokoji. 

Při příjmu měla pacientka aktivní hybnost ve všech segmentech dolních končetin 

oslabenou - více na pravé dolní končetině. Pacientka byla velmi obézní, v kartě 
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uvedeno monstrozně obézní. S dopomocí byla posazena, vsedě se neudržela a pokus o 

stoj se dvěma osobami nelze. Rehabilitace byla zahájena okamžitě po přijetí a to 

v časových intervalech jednou za den. 

Ze zařízení byla pacientka propuštěna bez výrazného stranového postižení, byla 

zlepšena svalová síla i koordinace pohybu. Sama se postaví i posadí s oporou o dvou 

francouzských holí a dohledem přejde chodbou a po pokoji. 

Realizace fyzioterapie 

Ze záznamů je zřejmé, že rehabilitace probíhala s výjimkami každý den pobytu 

pacientky v zařízení. 

Na začátku rehabilitace jednou v týdnu, později každý den, cvičila pacientka 

pomocí motomedu. Přistroj je pojízdný a pacientka s ním cvičila na svém lůžku na 

pokoji po dobu 10ti minut. 

Pacientka po dobu pobytu udělala veliký pokrok. Každý den cvičila především 

lokomoci a mobilitu. Dále cvičila vertikalizaci ze základní polohy vleže na zádech do 

sedu na normálním polohovacím lůžku, nacvičovala stoj s pevnou oporou a chůzi po 

rovině pomocí francouzských holí. V tabulce č. 9 je uveden záznam ze všech 

fyzioterapií. kterými pacientka prošla. Data jsou uvedena po týdnech. 

Fyzioterapeutická péče j í byla věnována ze všech rehabilitací nejvíce. Nejprve 

nacvičovala chůzi o dvou francouzských holích s dopomocí dvou osob, při konci pobytu 

pouze s dopomocí a dohledu jedné osoby. Pohybově se pacientka velmi zlepšila. 
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Tabulka č. 9 Fyzioterapie 

Kondiční cvičeni, lokomoce, mobilita, sebeobsluha. chůze o dvou francouzských holích 20.11 Kondiční cvičeni, lokomoce, mobilita, sebeobsluha. chůze o dvou francouzských holích 

23.11 - 2 7 . 1 1 Léčebná tělesná výchova, lokomoce. mobilita DENNĚ 

3 0 . 1 1 - 6 . 1 2 Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita 

Léčebná tčlesná výchova, lokomoce a mobilita 

Léčebná télesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed 

Léčebná télesná výchova, lokomoce a mobilita 

Léčebná télesná výchova, lokomoce a mobilita 

Léčebná télesná výchova, lokomoce a mobilita 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, nácvik stoje a chůze o dvou francouzských holích pomoci dvou 

osob 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed 

7 . 1 2 - 1 3 . 1 2 

Léčebná télesná výchova, lokomoce a mobilita 

Léčebná télesná výchova, lokomoce a mobilita 

Léčebná télesná výchova, lokomoce a mobilita 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, nácvik stoje a chůze o dvou francouzských holích pomoci dvou 

osob 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita 

1 4 . 1 2 - 2 0 . 1 2 Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed DENNĚ 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed, nácvik chůze o dvou francouzských holích pomoci 

dvou osob, DENNĚ 

2 1 . 1 2 - 2 7 . 1 2 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed DENNĚ 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed, nácvik chůze o dvou francouzských holích pomoci 

dvou osob, DENNĚ 

2 8 . 1 2 - 3 . 1 Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed DENNĚ 

4.1 - 1 0 . 1 Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed DENNĚ 

1 1 . 1 - 1 7 . 1 Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed DENNĚ 

1 8 . 1 - 2 4 . 1 Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed DENNĚ 

2 5 . 1 - 3 1 . 1 Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed DENNĚ 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed, nácvik chůze o dvou francouzských holi s pomoci 

dvou až jedné osoby. DENNĚ 

1.2 - 7.2 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed DENNĚ 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed, nácvik chůze o dvou francouzských holi s pomoci 

dvou až jedné osoby. DENNĚ 

8 . 2 - 1 4 . 2 Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed DENNĚ 

1 5 . 2 - 2 1 . 2 Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed, nácvik chůze o dvou francouzských holí s pomocí 

jedné osoby DENNĚ 

22.2 - 25.2 Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed 

Léčebná tčlesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed 

Léčebná tělesná výchova, lokomoce a mobilita, motomed 

Další terapií, kterou pacientka na zařízení prošla, byla ergoterapie. 

Ergoterapie 

Ergoterapie s pacientkou probíhala od 20.11 2009 do 14.2 2009. Terapie byla 

ukončena dříve, než pacientka opustila zařízení, o důvodu ukončení není v kartě žádný 

záznam. 
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Pacientka prošla na zařízení jak individuální ergoterapií tak se i účastnila 

skupinových ergoterapií. 

Individuální terapie probíhala každý den většinou v dopoledních hodinách. 

V rámci individuální ergoterapie byl nacvičován trénink kognitivních funkcí především 

orientace a paměti. Dále bylo s pacientkou nacvičováno počítání a podpis. Nácvikem 

podpisu jsou míněna grafomotorická cvičení a jednotlivá písmena, která se ve jméně 

pacientky vyskytují. Terapie probíhaly v místnosti ergoterapeutky, která je umístěna na 

stejném poschodí jako pokoj pacientky, takže její přemístění bylo snadnější než 

například do pracovny logopedky, která je až v dalším poschodí. Pro pacientku si 

ergoterapeutka docházela do pokoje a odváděla ji do své pracovny. 

Pacientka se také často účastnila skupinových terapií, které probíhají každý den 

v týdnu. Těchto aktivit se účastnila od 18.1 do 14. 2. 2010 a to 4krát týdně. Jednalo se o 

aktivity pečení, nácvik samostatnosti a procvičování paměti. Jak tato skupinová 

ergoterapie probíhala a jak pacientka v těchto aktivitách spolupracovala, jsem nenalezla 

žádné záznamy. 

Logopedie 

První logopedické vyšetření Mgr. Alenou Svobodovou, logopedkou v zařízení, 

proběhlo 3.11 2009. v Oblastní nemocnici Kladno. Další vyšetření se uskutečnilo na 

stejném oddělení dne 11.11 2009. tedy po osmi dnech po prvním diagnostickém 

vyšetření a po 14ti dnech, dne 23.1 1 2009, byla pacientka převezena do Geriatrického a 

rehabilitačního centra, kde proběhlo třetí diagnostické vyšetření. Poslední vyšetření bylo 

provedeno před propuštěním pacientky do domácí péče. Všechna tato vyšetření jsou 

zapsána v tabulce č. 10. která ukazuje stav pacientky a posun v jednotlivých oblastech. 

U všech těchto vyšetření, použila logopedka stejný testový materiál. Podobně jako u 

předchozí kazuistiky je možné říci. že není potřeba pacienta tolikrát testovat, strávený 

čas testováním by mohl být věnovaný intenzivní terapii, která je v tomto stadiu u 

pacienta důležitá. 

Pokud porovnáme výsledky prvního a druhého vyšetření můžeme sledovat, že 

stav pacientky se zhoršil převážně v oblasti pojmenování. Při prvním vyšetření byla 

schopna pojmenovat všechny předměty na 100%, po osmi dnech pouze na 40% a 
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můžeme vidět, že na konci rehabilitace na 90%. Tato oblast nedosáhla takové 

úspěšnosti jako na začátku rehabilitace. Po dobu rehabilitace se podařilo zlepšit 

spontánní řeč pacientky, která se stala fluentní a dokázala opakovat i dlouhé věty a 

větná spojení. O psaní nejsou ve vyšetřeních žádné záznamy, ale podle mého 

pozorování terapie, byla pacientka schopna na konci psát krátká slova, byla schopna 

podpisu a její písmo bylo čitelné. Jak jsme již uvedla výše u prvního sledovaného 

pacienta, psaní se v tomto zařízení věnuje ergoterapeutka. 

Celkově se stav pacientky zlepšil, byla schopna srozumitelné komunikace 

s personálem v nemocnici i se svou rodinou. Logopedická terapie trvala do 25.2 2010. 

poté měla být propuštěna do domácí péče, ale pro respirační infekt zůstala na zařízení to 

4.3 2010. 

Interna JIP, 

3 . 1 1 . 2 0 0 9 

Interna, 

1 1 . 1 1 . 2 0 0 9 

GaRC, 

p ř í j e m 

2 3 . 1 1 . 2 0 0 9 

GaRC, dimise 

2 4 . 2 . 2 0 1 0 

Ř E Č Nontluentní, artikulace 

obtížná 

Fluentní, setřelá 

artikulace 

Fluentní, setřelá 

artikulace 

+, parafázie 

S P O L U P R Á C E + neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

Samostatné -ukazuje 

100% 

Samostatné - . 

ukazuje 4 0 % 50% 90% 

neuvedeno slovo Dlouhé véty 

- s dopomocí + nevedeno 

PSANÍ - - nečitelně neuvedeno 

P O R O Z l - M Ě N i VERB. Ř E Č . 

P R O J E V U + + 

neuvedeno neuvedeno 

Č T E N Í + + neuvedeno 

P O R O Z U M Ě N Í N O N V E R B . 

Ř E Č . P R O J E V U + + + 

neuvedeno 

O R E S V A L S T V O Lehce sníženo Lehce sníženo 

Tabulka č. 10 Vývoj logopedických vyšetření 

Závěry všech těchto logopedických vyšetření, jsou uvedeny v tabulce č. 10. kde 

můžeme pozorovat vývoj logopedického nálezu u sledované pacientky. Na začátku byla 

pacientce diagnostikována těžká dysartrie. nikde v záznamech není uveden typ 

dysartrie. V lékařské zprávě je zapsáno, že u pacientky byl nalezen pseudobulbární 

syndrom, z tohoto můžeme soudit, že u pacientky byla zjištěna i dysfagie, ale 

v logopedické diagnostice o tomto není ani zmínka. 

94 



První zmínka o dysfagii. je nalezena v záznamech terapie, kde u prvních třech 

terapií je nácvik terapie dysfagie. jakým způsobem, ale není jasné. 

Závěrem posledního vyšetření při před propuštěním, logopedka uvedla, že 

pacientka byla zlepšena v pozornosti, orientaci a v paměti, u verbální fluence hodnota 

snížena. Jelikož byla pacientka testována v době respiraěního infektu. může být validita 

dnešního testu snížena. Snažila se odkašlávat, pozastavovala se během vyšetření nad 

svým stavem. 

Stejně jako u předchozího sledovaného pacienta můžeme vidět, po jaké době 

byla pacientce indikována logopedická terapie. Logopedka poprvé pacientku navštívila 

po měsíci hospitalizace v nemocnici a až po dvou měsících byla zahájena intenzivní 

logopedická terapie. 

Tabulka č. 11 Vývoj logopedického nálezu 

DATUM PRACOVIŠTĚ ZÁVĚR VYŠETŘENÍ 

3.11 2009 Interní oddělení, Oblastní Těžká dysartrie až anartrie mluvidel, personál 
nemocnice Kladno edukován. zanechány materiály pro rodinu, po dimisi 

logopedická terapie 
11.11 2009 Interní oddělení. Oblastní Těžká dysartrie. stav falických funkci zlepšen, po 

nemocnice Kladno dimisi logopedická terapie 

23.11 2009 GaRC - přijetí Těžká dysartrie. zlepšen stav falických funkcí, 
indikována logopedická terapie 

24.2 2010 GaRC - dimise l.ehká dysartrie. řeč srozumitelná, sporadicky 
přítomna parafázie, Pojmenování 90%. opakuje 
dlouhé věty. doporučena následná logopedická péče 

Po propuštění byla pacientce indikována logopedická péče, kam může docházet 

na stejné zařízení. 

Realizace terapie 

Jak můžeme vidět v tabulce č. 11, byla pacientce diagnostikována dysartrie. 

V logopedické diagnostice není uvedeno, že pacientka trpí pseudobulbárním 

syndromem, z tohoto důvodu by měla být zahájena i terapie dysfagie. Cílem je sledovat 

logopedickou terapii podle jednotlivých oblastí a frekvenci jejich stimulace a zhodnotit 

posun a úspěšnost terapie. Jelikož se v terapii vždy vychází z diagnostiky, zaměříme se 
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nejprve na dysartrii. Oblasti, kterým je třeba se věnovat při dysartrii jsou uvedeny ve 

schématu ě. 11. 

Schéma č. 11 Oblasti pro terapii dysartrie 

Průběh terapie je zapsán v tabulce č. 12. ta znázorňuje přehled indikované 

terapie a také v jaké frekvenci byla prováděna. 

Posledním sloupkem u tabulky je poznámka. Do tohoto sloupku jsme zapisovala 

ostatní záznamy - kontrola klinickou logopedkou, prodělané nemoci u pacientky, mnou 

provedená testová vyšetření, návštěvu psychologa a psychologické vyšetření, dny kdy 

byla terapie převedena do logopedické pracovny. 

Pro svůj přehled o stavu pacientky jsem provedla test 3F - dysartrický profil. 

Výsledky těchto testů uvádím v příloze, v tabulce je zapsáno jaké dny jsem testy 

prováděla. První testování bylo provedeno na lůžku na oddělení a druhé testování také. 

Při druhém testování byla pacientka nemocná, prodělávala respiraění infekt. proto 

výsledky druhého testování mohou být ovlivněny špatným zdravotním stavem. 

Jak jsem již uváděla dříve, všichni pacienti, kteří jsou v logopedické péči. jsou 

jednou za měsíc kontrolovány klinickou logopedkou. Sledovaná pacientka byla po dobu 

3 měsíců pobytu kontrolována pouze jednou. V záznamech není uvedeno z jakého 

důvodu. Dále bych ráda zdůraznila, že u této pacientky neproběhla ani jednou edukace 

rodiny. Nebyla provedena na začátku terapie ani na jejím konci. Myslím, že z hlediska 

stavu pacientky by byla dobrá větší spolupráce s rodinou. 

Terapie u této pacientky se uskutečňovala téměř vždy na lůžku na oddělení. 

Pacientka byla umístěna na třetím oddělení zařízení, kde jsou pacienti nesoběstační, 

neschopni pohybu. Pokoj pacientka sdílela společně s dalšími třemi pacientkami. 

Mnohokrát se stane, že ostatní pacienti zasahují do terapie. Někdy pouze zavoláním na 

Iogopedku, jelikož chtějí otočit na lůžku nebo napít, někdy zasahují do terapie tím, že za 
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pacientku doplňují věty. povídají místo ní apod. Proto si myslím, že pokud to zdravotní 

stav pacientů dovolí, měli by být třeba na kolečkovém křesle přemísťováni za tímto 

účelem do logopedické pracovny. Podle fyzioterapeutických záznamů může logopedka 

vidět, kdy je pacientka schopna chůze, a od této doby ji přemisťovat do logopedické 

pracovny. 

V průběhu hospitalizace pacientky byly zjištěny deficity v kognitivních 

funkcích, pacientka prokazovala špatnou orientaci, časem i místem, nepamatovala si 

jména členů rodiny, kdy byla na návštěvě doma. Z těchto důvodů byl k pacientce 

přivolán psycholog, aby prokázal přítomnost nějakého typu demence. Stejný test jako 

prováděl psycholog, Addenbrookský kognitivní test. provedla i logopedka. Podle závěrů 

vyšetření psychologa pacientka trpí fatickou poruchou, která znesnadňuje vyšetření. Je 

velmi špatně orientována v čase, je orientována pouze situací a ochotně spolupracuje. 

Vědomí je lucidní, chování a emotivita, přiléhavé myšlení bez psychotického fenoménu. 

Pacientka trpí vážným kognitivním deficitem a to zejména v oblasti paměti, orientace a 

verbální flance, zrakové schopnosti má zatím podstatně nenarušeny. Mezi použité 

metody bylo zahrnuto pozorování, rozhovor. ACT a škála depresivity. Výsledky i oba 

přiložené testy, které prováděla logopedka, jsou přiloženy v příloze. Z těchto důvodů 

byla po tomto testování terapie zaměřena především na kognitivní funkce zejména na 

paměť. 

Terapie u této pacientky byla prováděna každý druhý den, v některé týdny se 

jedná o denní terapie. Pacientka často dostávala úkoly na odpoledne, ale často je 

zapomínala plnit. Nevzpomněla si. že je má zadané, proto byly často prováděny na 

začátku každé terapie. U této pacientky se nikdy nestalo, že by byla v dobu, kdy za ní 

logopedka přišla na jiné terapii (ergoterapií. fyzioterapii). 

Dále se již budu věnovat jednotlivým stimulovaným oblastem. 
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Tabulka č. 12 DYSARTRIE 

Hybnost měkkého I dvchini I prozodie I rytmizace I poznámky 

Kontrola Mgr. 

Sembcrovou 

Nemoc, 

zanechány 

matenáty pro 

autotcrapii 

MASTcz. 

Test 3F 

ACE test 

Návštěva 

psychologa 

8.2 - • + - * 

10.2 + V logo 

pracovně 

11.2 - + + - - - -

15.2 - - - • - -

22.2 * V logo 

pracovně 

23.2 - - • - ACE, nemoc 

24.2 - - - - Test 3F 
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Svalové napětí bylo stimulováno především na začátku terapie, první dva týdny. 

Později mu nebyl věnován žádný prostor, lze tedy předpokládat, že svalové napětí bylo 

uvolněno. V literatuře je uváděno, že cviky pro obnovování hybnosti a svalové síly 

v orofaciální oblasti je třeba provádět od počátku terapie několikrát denně s kontrolou 

v zrcadle, pro navození správné hybnosti a síly rtů, jazyka a mimického svalstva. 

Kontrola v zrcadle těchto cviků není na oddělení možná, logopedka by musela tuto 

pomůcku donášet sebou. Při mém pozorování terapie jsem logopedce položila dotaz, 

z jakého důvodu tyto cviky s pacientkou s dysartrií neprovádí, podle jejích slov jim byl 

věnován dostatečný prostor na začátku terapie a dále to již není třeba. 

Motorika byla procvičována pouze jazykolamy, které byly pacientce téměř 

denně ukládány, jiná cvičení jsem při pozorování terapií nezaznamenala. 

Orofaciální stimulace a masáže logopedka prováděla do 22.12 2009. tedy měsíc 

terapie. S pacientkou jsem v rámci svého pozorování prováděla orofaciální cvičení 

zaměřená na motoriku jazyka a rtů. Pacientka nebyla schopna vypláznutí jazyka, 

diadochokineze ani nafouknutí tváří. 

Nacvičování správného dýchání byl věnován prostor pouze první dva týdny 

terapie. Dále mu nebyl věnován žádný prostor, lze tedy znovu předpokládat, že stav byl 

u pacientky natolik zlepšen, že to nebylo již potřeba. 

Další oblastí při terapii by měla být prozodie. Této oblasti byl věnovaný prostor 

nepravidelně, jednalo se především o hlasité čtení pacientky. Jiná cvičení nebyla 

zařazena. Cvičení větné intonace v rozdílech mezi typy vět a sdělení a ani přiměřený 

slovní přízvuk nebyly nacvičovány. 

Poslední oblastí, kterou v tabulce uvádím je rytmizace. Provádění rytmizačních 

cvičení nebylo nikdy uskutečněno. Jak se ale v literatuře o terapiích dysartrie můžeme 

dočíst, může mít tato oblast motivační účinky pro možnost rychlého ovlivnění 

srozumitelnosti projevu. 

Jak jsem již výše uvedla, u pacientky byly pozorované deficity v kognitivních 

funkcích. Velký čas při terapiích byl věnovaný jejich nácviku, mělo by se jednat o 

poslední měsíc pobytu. Ze záznamů terapie je však patrné, že terapie kognitivních 

funkcí začala na začátku terapie. Uvádím v tabulce č. 13. 
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a t u m T r é n i n k kognit ivních funkci | 

17.12 2009 Trénink pamít i 

6.1 2010 Orientace v čase. paměť 

7.1 2010 Trénink paměťi 

8.1 2010 Trénink paměti 

11.1 2010 Trénink paměti a orientace 

13.1 2010 Trénink paměti, orientace a pozornosti 

14.1 2010 Trénink kognitivních funkcí 

Trénink kognitivních funkcí 18.1 2010 

Trénink kognitivních funkcí 

Trénink kognitivních funkcí 

20.1 2010 Trénink kognitivních funkci 

Trénink kognitivních funkcí 

Trénink kognitivních funkci 

22.1 2010 

Trénink kognitivních funkci 

Trénink kognitivních funkcí 

Trénink kognitivních funkci 26.1 2010 

Trénink kognitivních funkci 

Trénink kognitivních funkcí 

Trénink kognitivních funkci 

d a t u m | Trénink kognitivních funkci 

27.1 2010 Trénink kognitivních funkci 

28.1 2010 Trénink kognitivních funkci 

1.2 2010 Trénink kognitivních funkci 

4.2 2010 Trénink kognitivních funkci 

5.2 2010 Trénink paměti, pozornosti a orientace v ěase 

8.2 2010 Trénink paměti a orientace 

Trénink orientace v čase 10.2 2010 

Trénink paměti a orientace 

Trénink orientace v čase 

11.2 2010 Trénink paměti 

15.2 2010 j Trénink paměti 

22.2 2010 j Trénink paměti 

Tabulka č. 13 Trénink kognitivních funkcí 

V rámci terapie byly dále procvičovány matematické představy, barvy a 

pojmenování. Jednalo se o část jedné terapie. 

Jelikož byla u pacientky diagnostikována dysfagie v rámci pseudobulbárního 

syndromu, byla terapie zaměřena také na dysfagii. Ve schématu č. 12 jsou znázorněny 

oblasti, kterým je třeba se věnovat při této terapii. 
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Oblasti, kterýmje třeba se věnovat při 
terapii dysfagie 

Schéma č. 12 Oblasti pro terapii dysfagie 

V tabulce č. 14 vidíme průběh terapie dysfagie. Jedinou oblastí, které se 

logopedka věnovala v průběhu celé terapie, jsou motorické dovednosti. Procvičovala 

především motoriku mluvidel cvičením na zlepšení pohyblivosti rtů, spodní čelisti, 

jazyka, hrtanu a hltanu. Po třech terapiích logopedka uvedla, že dysfagie byla zlepšena a 

dále se této poruše nevěnovala. Pokud se budeme zabývat příjmem stravy pacientky, tak 

u jídla j í vždy asistuje sestra. Potrava je podávána v tuhém stavu, není nijak mixována. 

Pacientka po celou dobu pobytu používá k pití láhev s dudlíkem. Když byla přemístěna 

na terapii do logopedické místnosti, byla jí nabídnuta sklenička s pitím. Pacientka pila 

ze skleničky bez obtíží. Logopedka se nad tím pozastavila, ale pro odebrání lahve na 

pokoji nezadala žádný pokyn. Pacientka tedy dále pila z láhve s dudlíkem, i když její 

stav tomu neodpovídal. Pomůcky při terapii dysfagie nepoužívala žádné. 
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Tabulka č. 14 DYSFAGIE 
da tum Motorické 

dovednosti 

Kompenzační 

mechanismy 

pomůcky poznámka 

1.12 + + -

3.12 + + 

7.12 + + - Dysfagie zlepšena 

10.12 + 

15.12 + -

17.12 + 

19.12 + 

22.12 + 

31.12 -

4.1 + 

5.1 + 

6.1 + 

7.1 + -

8.1 + 

11.1 -

13.1 + - -

14.1 + - -

18.1 + - -

19.1 -

20.1 + - -

22.1 + - -

26.1 + - -

27.1 + - -

28.1 - -

1.2 - -

2.2 - -

3.2 + - -

u m + - -

+ - -

8.2 + - -

10.2 + - -

Pokud bychom měly zhodnotit terapii dysfagie u pacientky, zdá se. že nebyla 

uskutečněna ve velkém rozsahu. 

Do následujícího grafu č. 7 jsem zanesla intenzitu a prolínání všech terapií, které byly 

pacientce indikovány. 
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Grafč. 7 Propojeni terapii 

Jedná se o logopedii, ergoterapii skupinovou i individuální a fyzioterapii. 

Pacientka byla podrobena nejvíce fyzioterapii, jednalo se o 77 terapií. Fyzioterapie 

probíhala u pacientky téměř každý den. což bylo především kvůli jejímu špatnému 

stavu. 

Naopak nejméně se pacientka účastnila skupinových ergoterapii. 

předpokládáme, že z důvodu zdravotního stavu. Této terapie se účastnila, když byla 

schopna chůze o francouzských holích s dopomocí jedné osoby. 

Často byla pacientka podrobena individuální ergoterapii, která proběhla 59krát, 

což vychází na přibližně každý den pobytu s výjimkou víkendů, kdy logopedická ani 

ergoterapeutická setkání neprobíhají. 

Logopedie proběhla u pacientky ve 33 terapií. Počet setkání s logopedkou by 

mohl být větší. V porovnání s jinými terapiemi byla indikována nejméně. 

Pokud bych měla hodnotit proběhlé terapie u pacientky myslím, že logopedická 

práce se měla více zaměřit na terapii dysartrie, která se mi zdá podle uvedených údajů 

v malé intenzitě napravována. Ostatní terapie byly velmi intenzivní. 

Stejně jako u předešlého sledovaného pacienta by bylo dobré vytvořit si 

terapeutický plán pro všechny terapie, aby v jejich práci byla vidět větší systematičnost 

a propojenost. Ze svého pozorování jsem si všimla, že logopedka s ergoterapeutkou 
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spolupracuje, ale co se týče aktuálního stavu u procvičovaných oblastí, nemá logopedka 

přehled, jaké pokroky pacient udělal. 
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9. Diskuze 

Záměrem této práce bylo zjistit možnosti logopedické intervence na konkrétním 

logopedickém zařízení. Cílem bylo zjištění, jak probíhá akutní a následná péče o 

pacienty po cévních mozkových příhodách. 

Specifikem práce logopeda v léčebnách dlouhodobě nemocných, či na 

geriatrických a rehabilitačních zařízeních je především práce u lůžka pacienta a 

omezenost časem. 

Logoped je omezen časem, především v akutní fázi. kdy terapie může probíhat 

omezenou dobu z důvodů aktuálního stavu pacienta. Dále je omezen i denním režimem 

na zařízení. 

Do terapie na lůžku často zasahují ostatní pacienti spolubydlící i zdravotnický 

personál, logoped i pacient nemají k terapii dostatek klidného prostoru. Do pokojů 

pacientů, kde terapie probíhají, přicházejí lékaři i ostatní zdravotnický personál, a tím 

vyrušují pacienta soustředícího se na dané úkoly. V zařízení, kde probíhalo mé šetření, 

jsem se setkala se špatnou koordinovaností odborníků. Logopedka působící na tomto 

zařízení nemá dostatečný přehled o tom, jak probíhají ostatní terapie indikované 

danému pacientovi. Stává se, že při příchodu na terapii na pokoj se pacient vyskytuje 

někde jinde po zařízení a logopedka obchází ostatní terapeuty a pacienta hledá. 

Pokud budeme uvažovat o koordinovaností s režimem v zařízení, bylo by dobré, 

kdyby ve dnech, kdy probíhá na konkrétním oddělení koupání, by logopedka měla 

přehled a terapie by neuskutečňovala na pokojích před koupáním či ihned po koupání. 

Pacienti jsou velmi unavení a špatně se soustředí na terapii, která nedosahuje 

očekávaných výsledků. 

Pokud je tomožné, měli by se pacienti na terapii přemisťot do pracoven k tomu 

určených, pomocí kolečkových křesel, pokud jsou schopni chůze tak o francouzských 

holích. Cíle terapie by se tak podařilo lépe uskutečňovat. V letních měsících či při 

dobrém počasí by terapie logopedie mohla probíhat v přilehlé zahradě u zařízení. 
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Pro pacienty by mohla terapie v průběhu hospitalizace na zařízení probíhat 

v přítomnosti rodiny, která by se terapie aktivně účastnila. Tím by se dosáhlo většího 

zapojení rodiny a ostatních příslušníků. 

Konkrétně u sledovaných pacientů bych terapii zaměřila více na funkce, které u 

pacienta byly nejvíce postižen) cévní mozkovou příhodou. Více dohlížet na to. jakým 

způsobem pacient přijímá jídlo a pití. instruovat zdravotnický personál. 

Jelikož na zařízení poskytují své služby dobrovolníci, bylo by možné je více zapojit do 

terapie k pacientům, využít je na skupinové terapie logopedie, které se na zařízení vůbec 

neuskutečňují. 

Jelikož má zařízení smlouvu i s Oblastní nemocnicí Kladno a logopedka tam za 

pacienty občas dochází, mohla bv do nemocnice docházet pravidelněji. Někdy se stane, 

že logopedka při jde do nemocnice diagnostikovat pacienta a víckrát k němu již nepřijde. 

Pacient tedy není podroben žádné logopedické terapii a následnou terapii si musí sám 

dohledávat, anebo se mu vůbec nedostane. 

V budoucnosti by měl logoped docházet ke všem přijímaným pacientů, aby 

zjistil, do jaké míry pacient potřebuje logopedickou péči a správně zvolil intenzitu 

logopedické terapie, aby se tak zlepšila kvalita poskytované péče těmto pacientům. 
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Závěr 

Tato práce si kladla za cíl zmapovat problematiku logopedické intervence 

v zařízení s geriatrickým režimem. 

V rámci teoretické části byly podány podrobnější informace o problematice stáří 

a logopedické intervence ve stáří. Při vyhledávání literárních zdrojů se ukázalo, že 

problematika není rovnoměrně v domácí literatuře rozpracována. Dostatek literatury jak 

odborné, tak populárně naučné najdeme k problematice stáří, či dále specificky 

k problematice cévních mozkových příhod. Proto v teoretické části diplomové práce 

mohla být věnována zvláštní pozornost cévním mozkovým příhodám. V důsledku 

poškození nervové soustavy může docházet k poruchám hybnosti, citlivosti, vnímání, 

obratnosti, paměti, rozumových schopností, v neposlední řadě také řeči. Poruchy, které 

nejčastěji vznikají, následkem cévních mozkových příhod jsou afázie, dysartrie a 

dysfagie, péče se poskytuje i osobám s demencemi. Problematika narušené 

komunikační schopnosti je teoreticky rozpracována velmi nesystematicky. Zatímco 

symptomatologie poruch řeči je popsána v literatuře hojně ve starší i novější literatuře, 

v oblasti diagnostiky či terapie je teoretických zdrojů minimálně. I přes poskytovanou 

péči často u těchto osob dochází k trvalým poškozením mnohdy z důvodů, že se 

k pacientům nedostala včasná kvalitní komplexní a intenzivní péče. 

Praktická část práce potvrzuje fakt, že pro pacienty po mozkových příhodách 

není poskytnuta komplexní péče v takovém rozsahu, jak by měla být. Výsledky této 

práce potvrdily, že pacientů po mozkových příhodách přibývá a jednoznačně by jim 

měla být poskytována logopedická péče. již od začátků hospitalizace. Získaná data 

ukazují, že koordinace tzv. komplexní péče je v českých zařízeních spíše náhodný než 

standardní jev. Vlastní plánování a koncipování logopedické terapie ukazuje na některé 

dílčí nedostatky. V tomto směru je zřejmě připravenost a orientovanost českých 

logopedů nižší, než vyžaduje reálný stav. Celkový počet pacientů, kterým byla 

poskytována logopedická péče ze sledovaného zařízení, vypovídá, že vzhledem 

k zahraničním statistikám by procentuální zastoupení mělo být mnohem vyšší. To svádí 

k domněnce, že ne všem osobám s narušenou komunikační schopností je potřebná péče 

poskytována. Získaná data ve sledovaném zařízení potvrzují absenci skupinové formy 
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logopedické péče. Přitom tato forma péče je zejména v zahraniční literatuře 

vyzdvihována jako nejen efektivní, ale také ekonomická. 

Výsledky práce jsou využitelné jak pro sledované zařízení, tak pro logopedy, 

pracující se seniorskou či dokonce geriatrickou klientelou. Informace jsou využitelné 

právě pro plánování terapie, koordinaci logopedické terapie s dalšími poskytovanými 

terapiemi. Tato práce může posloužit jako prvotní ministudie k obsahové analýze 

poskytovaných terapií. Na okraji pozornosti nemohou zůstat rodinní příslušníci, j imž 

dílčí výsledky této práce mohou pomoci lépe či rychleji vnímat šíři a hloubku řečového 

postižení jejich vlastního blízkého příbuzného. 

Věřím, že výsledky této diplomové práce si najdou své čtenáře a pomohou 

aktivizovat odbornou diskusi či workshop k této problematice. 
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Přílohy 
Příloha č. 1 Addenbrookský kognitivní test 19.1 2010 

ADDENBR00KSKÝ KOGNITIVNÍ TEST 

U M. 
* tOÁO 

Kyv V 

. . i ' . •-• > 

• ZepCBfla se pactenta. 
, í4«ť«: ' V tR m 

tOeiylednei 
dan v týdnu1* 
KotluKho |e dnea? 
Který mam nyní misie'' 
Který máme nynt rok' 

v/ 
><r 

Jak* je roť™ obdobt? 
Jak ta jmanut* budova. 

Vk 
poechotk? 

^ Va klérem lama mtalt? s f 

S * v takém |ama kra»? / J 

/ / V jak* |ama eernr? ^ 

Zi kiUoo sprtvnnodpovM pMtkar 1 hnd 

Aeknéte pacientovi 
Nyn vam řeknu tři slova a valím ukolam bud* |a zopakovat* 

lablko klič balón 

PoM. co je pacient zopakuje, feknéte daBi instrukci: 
Pokuste aa zapamatovat si tato slova, protol* aa vas na né budu pozdé|i ptat. 

Po pademovi požadujeme. aby ti uto tři slova 5- zopakoval pro lepii zapamatováni. aviak 
bodoví hodnotíme pouze pnul pokus o opakovaní (phťrmi nezákli n i tom. v jakém pořadí 
padnu skrva zopakuie). 
Za kaidí správné zopakovaní slovu z prvního pokusu ptidílime I bod. Poíet npakmam 

."•Ifm ;t 
Požádejte pacienta: 

Nyní Odečtete cisto 7 od Cista 100 ': 
too A | 93 - / T | 86 S I 79 E | 72 C | 65 
Pote. co pacient udpun ho poUdainc. aby takto udetetl 7 |eilí i • a tebou (tedy celkem 5 • I 
Pokud pacient udili chybu, necháme ho pointovat a počítáme následující spravíte odpov Mi 
(např <H. m. 7'. 70. h i - crlkriwskote 4 body) Sknnfime pop«odeťtedi (95.86.7<) 72.65) 

Za kaidy vprlvny u počet přidělíme I hod 

i Pokud pacient nechce nebo není schopen počftflt. požádejte m 
Hláskujte slovo CESTA". Pak požádejte pacienta: Hláskujte slovo CESTA poziwtku. 

Za kaideipninr písmeno pNddtaiel bod (íl/^Iv. 3 J ^ j L ^ ' 

(Skóre O-10) 

(Skóre 0-31 

3 ^ 

(Skote 0-5) 

yf 

o c 

oc o 
<£ 

<Si o 
2 
cc o 
rvj 
O OL. 

Zeptejte se pacienta 

..Která tri slov.i jste SI před chvíli opakovaly) a m*l(a) si je zapamatovat-

lablko klič baton 

Za kl idí tpnt ní vybavení tknn phdílimr I hod. přičemi nezileil na pořadí vybaveni slov 

Aeknéte pacientovi: 

Nynt vám řeknu pněno a adresu a vaémi u*otem bude tyto údafe zopakovat. Takto to 
provedeme 3 * . abyste mM(i) možnost se naučit Poardéjé ae vás na né budu ptat 
Do htxknmi utpoťtuvamr pouzr ttrti pokus, u LiJsJou správnou část odpovWi pfNttkmr 1 hod 

t. pokus 2. poku* 

Martm Dvofoh 
Sadová uk* 73 
Hostémre 
Uberec 

3 pokus 

x 
v / 

(Skoré 0-3) 

(Skoré 0-7) 

<c Q_ 

rnaHiwittl^sinA AJC . P»/« JVQ7 
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Kdo | t soutaanym předsedou vlády I p n m m n l ? V 

Kdo byl prvním prezidentem nati reputtky po revoluci y roso 1«W7 V 

Kdo |e současným prezidentem Spojených států amerických? X 

Který prezident Spojených alaiú amerických byl u w h l é H v rooe 19837 

Za kaUm spárám odpovtf pflddtae I bod 

- -"mr- Maŵ rMMwuBMWi 

fteknóte pacientovi: 
•Nyní vám leknu jedno písmeno i abecedy • vaáim úkolem bud* vyjmenovat 
co n*jvic* i lov, která istina/i tímto písmenem. Slova, která budete fikat, nesmi 
začínat velkým písmenhem. to znamená. l a to neemí být názvy, vlastni |mana 
a nesmi |it o slova a* stejným slovním základem. Jat* pnpravao<a)? Můžeme zaťit? 
Mát* nyní lednu minutu na to. abyste vy|menoval<a) co nejvloe slov. h 
na písmeno „P~. 

Čzwvf Unui jedni minut*. Phdčlune I bod a kit>U tprtmt vybaven* ilovo 

. která začínají 

1 8 ts 22 
2 » 16 23 
3 10 17 24 
* htJJlfio^ 11 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 

14 21 28 

7b MM 
a Aekntta pacientovi: 

Nyní je vatim úkolem vyjmenovat co nejvíce zWat. která znata. Slova mohou 
zscinat jakymkpjlv písmenem. Na tuto úlohu máte nyní jednu minutu ~ 
Casov? limit jrdna minuta Itidriímr I bod zs katdí íprtvnř %-ybzvmé slovo 

9 17 25 
10 5U— 18 26 
" Kl.w, 19 27 
12 20 28 
13 21 29 
14 22 30 
15 23 31 
16 24 32 

K - m t v . ' 
(SkúraO-4) 

Počet slov Odpovídá 
skór* 

>17 7 
14-17 6 
11-13 S 
8-10 4 
&-7 3 
4-S 2 
2-3 1 
<2 0 

(Skóre 0-7) 

Počat slov 

>2t 
17 21 
14-16 
11-13 
9 10 
7-8 
5-e 
<5 

(Skóre 0-7) 
> <7 

in 
s c 
Q _ 

Odpovídá 

skóre 
7 
6 

5 
4 
3 
2 

I 

0 

O 
Z 

<C 
C D 
CC 
LU 

. j . i ' lJtmfcji WrfcZZ. 
8a Pacientovi liMžte n^Banou vélu JEavíate o tT na Listu pro pac«nta a požádejte ho/j 

.PreCtéle nahlas, co je zde napsáno, a udělejte to." 
Phdrlimc I bod la vprávi* v) konání pflkazu 

8b Oajte pacientovi Hat papíru a jw žádejte ho: 

Vezmete tento Hst papíru do vsti pravé ruky. Pfelozte ho na půl. 
Poloite ho na zem. 
Ptidťflme I bod a kaidnu správní vykonanou íést poiadavku 

(Skóre 0-1) 
-7 yf 

(Skoré 0-3) 
i S 

| <c 

F̂MtwdVmmA 2005 C P1we> 200' 

114 



w z m t e . . v&m: 
• Poiádejte pacienta Nyní napište jakoukoliv vetu do votneho prostotu Uštu 

Pouí^te List pro paoenta 

Chdítimc I bod. pokud vřu obsahu*- pod mít i phsudf k > |r lopcty kohrrrnini 

• Požádejte pacienta „Opakujte po mné následující slova. 

10a nosorožec y výstřednost y nesrozumitelný ^ statistik 

Hodnotíme: 
l body pokud jsou zopakována všechna skiva správně 
I hod, pokud jsou zopakována tři slova správní 
0 bodů. pokud jsou správnc zopakuvana dvé slova nebo měně skn 

10b Více než naopak a podobné 

(Skóre 0-1) 

(Skoré O 2) 

(Skote 0-1) 

10c Ne jestli2e. pokud nebo ale 
Phdtíímt I bod za každou správní- zopakovanou větu. 

(Skóre 0-1) 

Požádejte pacienta: ..Pojmenujte předměty na obrazcích 
Použité Ust pro pacienta 
Přidělíme I bod za každý správní pojmenovaný před mil 

/ < V 

-7 
A 

tužka + hodinky 
(Skoře 0 2) 

1 

viecti 12 obrázků 
(Skoré 0-12) 

/ f s • -fv 

s! 
u 

LAři 

r W 

Použijte obrázky z Ustu pro pacienta z úlohy t. 11 a zeptejte se pacienta 

Ukažte jeden obražen který souvisí s královstvím 
Ukažte jeden obrázek, na kterem vaCnatec. 

Ukažte jedon obrázek, který souvisí s Afrikou. 

Ukažte jeden obrázek který souvisí s námořnictvím. 

Přidělíme I bod za každou správnou odpověd 

A 

1 

Požádejte pacienta: . Nym preětěte následující slova. 
Použijte Ust pro pacienta 

šít litr saze těsto výška 
Priddiim- I bod. pokud pauent přečte správní viechna ilova 

(Skoré 0 -4) 

(Skóre 0 1) 

- M VfMn A i. Ptw ÍOO • 
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. í ?.•«• ťjivlauit v , -v-ty 

14* 

a Požádejte pacienta ..Překreslete nisleduiíci dvourozměrný obrázek." 
U pétnjhelnfců by méto Dýt |asn4 rozpoznatelných |e)ich pét stran a p/ekfíženi 
Použiji® Lat pro pac»ma 

(Skorá 0-1) 

Správné - skóre 1 

Pňktad Spatné = skóre 0 

. y 

14b Koatka 

a Požadefle pacienta Hyn, překreslete dany uotrocoirpy obrázek. 
U kostky by m*ty byt rozpoznatelné viechny strany v adekvátních úhlech a vzaiemnych 
prostorových propojeních Použijte List pro pactenta 

PfiUaa Skoré 2 

PrtMad Skoře 1 
.T - -

/ / 

L LU 
i4c Hodiny 

4 
• Požádejte pacienta Nakreslete hodiny. ciferník s číslicemi, a pote dokreslete 

ručičky, ktere ukazuj 5 hodin 10 minut " 
IktpiAujici instrukce pro skórováni naleznete na \tr (» 

Mjh (1) I <Orw 4 unis'é<« Krufi (1) I C'ihce (VW 
spravr* (1» napsaný ate nejsou unvstény 

lo 

Kruh (1 j I viřcfny Cisfcce avSak 
ieum«sténé (1) v touto *<)na 
pjčičfca tpravné umtsténa (1) 

<0 ^ i 

v-* 

Knih (I) | viřtho, Cuhce tit 
cnyt*ié rozircsténř {1, jedna 
ručJCIu sptavné jrmsttru (1 ( 

Kruh (1) I Cttfcce nejsou umisténe 
v kruhu 2 x Cisto 10 (0) ryčrfky 
Správné umeréné (?) 

(Skoré 0-2) 

-Z-

(Skoré 0 5) 

C/3 
O 
•Z. 
Q-
O 
31 
O 
CO 
L U 
> 
O 
a : o 
\— co 
O 
DC 
a . 

i 

n: ar 

Kfiil(l) | CSlCe . kruhu 
i sprjyné rořrwstřoe (2) 
irtru "jť um*i*«u i i ' i w 11. 

m . 

Kruh (1) I viechny C>sbce * 
nesprávné rormrsténe (1). obé 
ruč̂ky i*rtsléne správné (2) 

IP 

Knii(t) I Cofct»Uuto 
a spavi* nmmléne (?) kóm 
luCiCki unutttru (1) 

o áS 

Kn*i (i) | tisteť správné '(mnrs-
tér* po obou stranách citémŇtu |2) 
OĎé ručičky spilvné uonsléné (2i. 

•'* .-'Ví 

I R^'tnl VWt-A XV C ?00" 
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• 4i • • •• v 
Požádejte pacienta 
.Spotltejte všechny lecky v danem oorajku bez toho. anli byste ti na ne ukazoval " 
Pooíijte List pro pacienta 

Widéllmt I bod ti klidy správné urfrný poťw třťrt vt ítvrrcl 
— ' 1 

• • • 

• • 
• • 

• 8 

• • 

• w 
• • 

10 fe> ' 1 

Požádejte pacienta Přečtete následující písmena. 
Použijte List pro pacienta. 
Přidélime 1 bod za každé správné rozpoznané písmeno 

KA .«- A 

6 t 

(Skofe 0 4 ) 

(SfcOfe 0-4) 
h 

g 
O 
z 
Q_ 
O 
X 
o 
co 

- L U 

Š cc o I— CO o cc 
Cl. 

I 

O ^ 
c cc rvj 

• Aeknéte pacientovi (Skóre 0-7) 
Před nějakou chvíli jste so uCilia) a mél(a) si zapamatovat adresu. Zkuste ni (i /ffl 

nyní zopakovat ^ 
Přidéhroe I bod za každou spra\ ně vybavenou položku 

M a r t i n Qvo/ak 
Sadová ulice 73 
Hostérxce 
LitMKec 

Tam číst je administrována pokud pacient selže v předchozí zkouice vr vybaveni jedne nebo 
vkc položek Pokud si pacient vybaví vicchny položky předchozí zkoušky, přeskoííme tuto 
zkouíiu a automaticky skórujeme 5 bodů Testujeme pouze pacientem nevybavené položky 

Pacientovi řeknéte 
Dooře, nyní varn budu trochu napovídat. Například, řeknu vam tri imena a vy 

z nich zkusíte vybrat to. které bylo uvedeno na adre&e Takto budeme pokračovat 
i v daliích položkách 
Kazda sprásné rozpoznana položka je hodnocena jedním bodem, který pnp<»éteme k bodům 
připadne získaným automaticky správným spontánním vybavením v minulé zkouše 

Pavel Dvořák 

Kvétinová ulice 

3 7 

Martin Dvořák 
Sadová uloe 
7 6 

Pavtovice Hosténice 

Ubarac v / 

Martin Doležel 
Sadová iřida 
73 

Srructiov 
OioriKHJC 

nytKwnô X 
vyUeweno 
vytaveno ^ 

V 

(Skófe 0-5) 

3 
<c Q_ 

I rwu C«N<V>0 V̂von A 2005 O Pfc/* ?00* 
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C E L K O V E S K Ó R E 

ACE-R Q / f /100 M M S E | 41 130 

S U B S K O R E 

Pozorrwit a orientace úloha č. 1, 2. 3 -
/18 

Pamét úloha č. 4. 5, 6. 17 18 rt'i- a /26 

Verbální fluence úloha č. 7a. 7b /14 

Jazyk úloha č 8a. 8b 9. 10a-c 11.12. 13 <\v. ' i - h 
/26 

Zrakové-prostorove achopnoati úloha t. 14a~c. 15. 16 - Si<- /16 

Normalit ni hodnou |v>u sunovrny na souboru dementních pacientu ve sěku 4<>-86 kt a kontrolní skupině se veku SJ 
CA 

VYZNÁM TESTU aneb Co jsme teslem zjistili? 

I. Význam testu pro záchyt syndromu damanca 
Skóruje-li pacient 88 bodu a méně je senzitivita pro demenci 94 X a specifua 89 V. 
(Pokud /volíme pri.sncj^i kriterium tzn. hranici 82 bodů a méně je senzitiviia 84 a spccifita I00 .) 

II. Význam pro odlítáni Alzhaimarovy choroby (ACH) a (rontotamporálni damanca (FTD) 
Pro v> pocYt poměru použijeme sysledks dosažené v uvedených oblastech - viz subskore. phcYm/ /a pamet dosadimc 
pouze skoré získané v úloze C I " (vybaveni - recall) 

yo 
4e 

POMĚR 
Verbální fluence 
(vi7 aubskóro) 

• Jazyk 
(VI/ sub$kóf9l ZH 

Orientace 
(vu iubskorei /o + Pamét 

ř pouze úloha t 17) 

Jestliže < 2 2 = FTD 
Jestliže > 3.2 «= ACH 

III. Damanca s Lawyho télisky 
Pacienti trpící demenci s l .rwyho iřliskv Casio selhasap vc zrakosě-prostorovvt h schopnostech 
(uloh> I4a-c IV 16) 

IV. Vaskulárni damenca 
I \ pu k\ je s íceCetný rů/ne sy j id ícny delekt ve v sec h úlohách 

Doplňující pravidla pro skórování hodin (úloha 14c, str. 4) 

Hodnotím*- bodové odděleně provedeni knihu, rozmístěni ÍISIK na ciferníku a umístěni rvoírk 
Knih U-J 
l b»»d - ix rozpoznatelné prosedeni kruhu o 
Čiwikr 

cc l IwkJv - pokud (sou nap\an> s Jechny cnJke a současné )sou správně rozmístěn) 
1 hod - pokud ciferník zahrnuje virtfiny oslice ale tyto jsou neks-alttně ó chybně rozmístěné 
(místěni r»ěiěek C O 
2 hod) - obě rutiCky jiou sprasně umistene. maji odlišnou délku (.máli a .selka nníťkai a směřuji ke vprav mnuislkim 

(můžete se pacienta zeptal a ujasnit si. která z nxVek je selka a která mala) 
11**1 - pokud jsou ruětfky správ ně iiasměrmany k čtsltcim. ale maji {patnou délku 
nelio I InkI - pokud je jedna ručička nasměrovana ke spras ně číslici a ma take správnou délku 
nebo I ImhI - pokud je alespoA jedna niftfka nasměrována ke spras-ne číslici 

FR*v««d .'fV<x< A 1006 C pfc/e» 2007 
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Příloha č. 2 Addenbrookský kognitivní test 23.2 2010 

ADDENBR00KSKÝ KOGNITIVNÍ TEST 

• Zeptejte se pacienta: 
Kláry K dne* í / 
dan v tydnu° 
Kotakátefto ft Ones? ^ 

Kléry mime nyr* mé»ic7 ' x l 

Klaf> mam* nyn. rok** p/' 

Jake je roe™ oMot*~> 

Jak ta Imefw^a budova, 
v* ktara lama? 
V kokkatam lame 
poachodť* 

l / Ve ktaram ja 

X f V |akam lama kra*' S 

v (aha |ama íami** 

U každou opravnou odpovM phcMrr* I bod 
ffiESÍ^nsaHBMMHBffinKf ? 

• Aeknéte pacientovi 
Nyní vím řeknu t/l slova a vaáim úkolem bude |e zopakovat' 
jablko y/ klíč v/ balon 

• Poté. co je pacient zopakuje, teknéto daJií instrukci 
Pokuste mí zapamatovat si tato slova, protože se vas na n* budu pozdéji ptat 

Po pactentos i požadujeme. aby si tato t/l slova V zopakoval pro lcp<i zapamatováni. asiak 
bodosé hodnotíme pouze prs ni pokus o opakování (phíemž nezálež! na loin. v jakém pořadí 
pádem slova zopakuje) 

Za každé správné zopakované sk»vo z prsního pokusu přidělíme1 bod. Pučrt opakovaní 
' ~ • i p • 

• Požádejte pacienta , v , ̂ JJ^ J^ JLO ' 
.Nyní odečtétp cislo 7 o^tisla 100 ^ ^ 
100 A j 93 t / T | 86 N ^ S | 79 S < E | 72 i S C | 65 i / 

Poté. to pacicnt odpoví, ho požádáme. ab\ takto odcértJ 7 je$lé 4 • za sebou (ledy celkem š •) 
Pokud paoent udéh chybu, necháme ho pokrajovat a počítáme následující sprastw odpovědi 
(např 84. T7. ••() 63 - cr&ové skOre 4 hody) Skončíme po peo odeťted) (95. W>, "2 ftS) 
Za kaidy správný sýpočet přidělíme1 bod 

• Pokud pacient nectice nebo nem scfx>pen počítat, požádejte jej 
Hláskujte slovo CESTA Pak požádejte pacienta Hláskujte slovo CESTA pozpátku 
7j každé vprav ne písmeno přidělíme I bod 

m 

•m 

• Aeknéte pacientovi: 
„Nyní vam řeknu jméno a adresu a vaSím úkolem bude tylo údaje zopakoval Takto to 
provedeme 3*. abyste méi(a) možnost se je naučit Pozdéji se v as na r>é budu ptat 
l)o bodos-ani zapotuavame pouze třetí pokus. za každou správnou část odpovědi pttdélime 1 bod 

1 pokus 2 pokus 

Mart>n Dvořaw 
Sadova ufcee 73 
Hosténice 
Liberec 

3 POVUS 

K 1/ 
X 
\ / 
\ 

(Skóre 0-3) 
T. L 

' 

(Skóre 0-51 

• Zeptejte se pacienta 

. Která Iři slova jste si před chvíli opakoval(a) a mél(a) si je zapamatovat0 

jablko v klič X^ balon 

Za každé sprásné s-y hašené slovo přidélime 1 bod. přKemí nezák-ži na počadi sybasem slos 

.'" ? "i • mm - m m * 

(Skoré 0-3) 
ti o 

(Skoro 0 71 

Z 

o 

cc o 
c 
I— 
co o 
z cc o rvj o Cl-

í t 

120 



V «. I>• Vél* ff * 
4 0 

• Zeptejte se pacienta 

Kdo je současným předsedou vtady (premierem)? y 

Kdo byl prvním prezidentem n»ii republiky po revoluci v roce 1989'' 
Kdo je současným prezidentem Spojených států amerických? £ 

Který prezident Spojených států amerických byl zavražděn v roce 1963° 

Za každou správnou odpovtf přidélime I hod 

war- •• 
(Skůre 0-4) 

o 

fteknáte pacientovi: 
„Nyní vám řeknu jedno písmeno z abecedy a vaátm úkolem bude vyjmenovat 
co nejvíce slov. která začtnaji tímto písmenem. Slova, která budete fikat, nesmi 
začínat velkým pismenhem. to znamena. že to nesmi byt narvy. vlastni jména 
a nesmi |it o slova se steinym slovním zakladem. Jste pňpraven(a)? Můžeme začít? 
Mate nyní jednu minutu na to. abyste vyjmenovalaJ co ne|vice slov, která začinaji 
na písmeno _P". 
Časový hnut jedna minuta Přidélime l l>od za každé správné v> bavené slovo 

I ^ 6 15 22 

2 foL L 9 16 23 

3 10 17 24 

4 11 18 25 

5 12 19 26 

6 13 20 27 

7 14 21 28 

7b ZábňM 

• Aeknéte pacientovi 
..Nyní je vaiím úkolem vyjmenovat co nejvíce zviřat, která znáte. Slova mohou 
začinat Jakýmkoliv písmenem. Na tuto úlohu máte nyní iednu minutu." 
Časový limit jedna minuta Přidélime I bod za každé správné vybavené slovo 

m&t 
Poóet slov 

>17 

14-17 

11-13 

8 - 1 0 

6-7 

4 5 

2-3 

<2 

OdpovKta 
skoré 

7 

6 

5 
4 
3 

2 

1 
0 

> 2 1 

17 21 

14 16 

9 J ^ t X C V 17 25 11-13 4 

10 18 26 9 10 3 

11 19 27 
7 8 2 

12 20 28 
5 - 6 1 

13 21 29 
< 5 0 

14 22 30 
( S k o r é 0 7) 

ci 15 23 31 •i 
16 24 32 * 

<c 
Q_ 

(Skóre 0 7) 

0 

Počet slov Odpovídá 
Sk ore 

O 

co 
cc 

8a PacaenkM ifcažte napsanou vétu .Zevfe*e otT na Listu pro paoenta a požádejte ho'p 
Přečtete nahlas co ie zde napsáno, a udílejte to.' 

Přidélime I IkkI za spri\ ih- vykonáni přikizu 

8b Dejte pacientovi list papíru a požádejte ho 

„Vezmete tento list papíru do vati pravé ruky. Přeložte ho na půl 
Položte ho na zem. 
Přidélime 1 bod za ku/dnu správné v>kmitnou ťisl požadavku 

(Skoré 0-1) 

-1 

(Skoré 0 3) 

3 ' i 

c 

li Verijon A 200". . fl 

m 



- Jgg j - Jk t i í i i l II I IMI l i I fc f lMni l i i illiiiiSter . 
(SkOte 0-1) 

Přidébme I bod pokud vřu obsahuje pod měl a ptísudek a )e tojjkky koherentní 

Požádejte pacienta: „Nyní naplité jakoukoliv vétu do volného prostoru listu.-
Použijte List pro paoenta 

Ar 
• Požádejte pacienta ..Opakujte po mné následující slova 

10a nosorožec , výstřednost nesrozumitelný 

Hodnotíme 
1 body, pokud jsou zopakována všechna slova správné 
I bod. pokud jsou zopakována tři slova správné 
0 bodů. pokud jsou správně zopakována dvé slova nebo méně slov 

10b ..Více než naopak a podobné 

(Skoré O2) 

Z 

(Skote 0-1) 

4 " 

10c .Ne lettiifce pokud nebo ale 

Pfidřbme I bod za každou sprav ní zopakovanou vítu. 
(Skote 0-11 

0 

•f. 
• Požádejte pacienta: ..Pojmenujte pretiméty na obrazcích. 

Použijte List pro pacienta. 
Přidělíme I bod za každý správné pojmenovaný předmět 

a 

tuíka * hodinky 
(Skote O 2) 

vftech 12 obrázků 
(Skote 0-12) <c 
>1-1 

7/ 

Použijte obrázky z Listu pro pacienta z úlohy č. 11 a zeptejte se pacienta 

Ukažte ieden obrázek, který souvisí s královstvím. 
Ukažte jeden obrázek, na kterem je vačnatec. y 

Uka2te jeden obrázek, který souvisí s Afrikou. J 
Ukažte jeden obrázek, který souvisí s námořnictvím. L 
Přidělíme I bod za každou správnou odpověd 

Požádejte pacienta ..Nyní preětěte následující slova." 
Použijte List pro pacienta 

šít litr saze těsto výška 
Přidělíme I bod. pokud pacient přečte správ ně viechna slova 

(SkotoO 4) 

S 

(Skóre 0 1) 

?W. i W 7UC • 
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m z z z a s s z Z E E S Z I 
14a 

•> • nla ̂  • . 1 - j .líml A i n • i« li •!•• I 11 \ afc aali • nuáuljn ptCWnl. JfWrMM nMMMUflCI gTIfUHUIim II) OOÍ12HL 
U pMúhiMků by mělo být |Mfii rozpozrwlsinycti |ipoh pil Min s pfMBmí. 
Pouflpt LM pro pootontA. 

Správné • skór* 1 

PfMmi špatné - 9kórm 0 

<X> 

(SkóreO-1) 
' 

14b 
• PoMdejte pacienta: -Nyní ptekreeiete daný i iajmuntiny obrázek.' 

UkoattybýmWybýtrozpoin—lid n<llt»iyi>ranyv*l»alni<lnfcňijHaaia«<taniných 
proekxovych propojeních. Použila Uat pro pedanta. 

WOdod: Skůre 2 

P I M d Skóre 1 

č3 u/! N 
14c Hodiny 

a Poiádejte pacienta. .Nakreelete hodiny. cltermk a tiaUceml. a pote dokreslete 
ruMky ktere ukazuj* 5 hodin 10 minut. 
DopMtijiri instrukcr pro skororim naJrznetr na str. (i. 

KIIAIII | MmIUOCUumttiu správné (II Kn* it) | vtscroy toaca )hu 
napsaný, ile neiiou wnattny 
v knihu (1). 

Z Ř • • j k ' 

tMMlj I Xedny cisfcce. zvuk 
i (t j v knihu, ledna »|1) 

Kn»(1> | rtadny bstca Ht chytmi rozmstene (1). pdni m£ICkailxawtuniatana(1) 

KMidlie 
«toK«i.2x Colo 10(0). matky ÍI2). 

I ss 

„nllj^j. 
t ^ 1 

KnA (1)1 vtoclwy Cislee. He Kn*i (1) | tisíce v kruhu 
nenajmi rormaléne (1). oM e eprawt ramwíne (2). ledna 
lutitfcy wrestene spiavné (2). moot* lanattna seravnt (1). 

I •8 a 

Kn*(1) | tukiY* a sprtvnt immatene (21. fOa raGtta mana sparně n i 

s « 
Kltft (1) | (akce ipramt roimrt-MM po otou innach ctoNhi (21 0M niMky tvémt umuene (2| 

I 

(Skóre 0-2) 
0 

(Skóre 0-S) 

5 
O 
Q_ 
O 
H 
o 
(/5 

•LU 

š cc o £ 
o cc 
CL. 

I 
•LU 

fmrtftwmedVwMnA 2005 C Pfct+ 3007 
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rf 

• Požádejte pacienta 
„Spočitefte vtechny leCky v danem obrázku bez toho. ami byste si ne ne ukazoval.-
Pouíjjte Lat pra pacienta. 

Přidftae 1 bod zi klidy sprivnf urfrm poíw Itťtk vr ftvrm 

• • ' T 
• • 

• • 
• • 

• * 

• Požádejte pacienta. Pfectete následující písmena. 
Použijte List pro pacienta 
Přidělíme J bod za každé správně rozpoznaně písmeno 

\\ KA 
. v • A 

(Skůre O 4) 
4 

(Skoře 0-4) 

•í 

g 
o 
z 
C L o 
ZJZ 
o co 
o cc o 
h— 
co o cc Q_ 

I 

o 
<£ cc rvj 

J X v . ' : — 
• Aeknéte pacienrovi 

. Před neiakou chvil) |s!r sc ucit(a) a met(a) si zapamatovat adresu Zkuste mi |i 
nyní zopakovat 
PfuMimr ! t>od u kaidou jprz* ni- v) hivrnou pokiíku 

Marttn Dvorak 
Sadova ul ice 73 

liosl^twce 

Liberec 

(Skote 0-7) 

lato cast je adminisiiovana. pokud pacient selže v předchozí zkoušce ve vybaveni jedne nebo 
vně položek Pokud si pacient vybaví všechny položky předchozí zkoušky, přeskočíme tuto 
zkoušku 3 automatickv skórujeme S bodů Testujeme pouze pacientem nevybavene položky 

Pacientovi řeknéte 
DoDre nyní vam budu trochu napovídat Například, řeknu varn tři jména a vy 

z nich zkusíte vybrat to. kterr bylo uvedeno na edieso Takto budeme pokračovat 
i v dalSich položkách 
každá správně rozpoznaná položka je hodnocena jedním bodem který připočteme k bodům 
připadne ziskanvin automaticky správným spontánním vybavením v nunulě zkoušce 

Pavel Dvořák 

Kvétinova útce 

MarttOefAk 

v 

Martin Doležel 

Sadová třkla 

S&* 
Smíchov 

Olomouc 

l S 

V 
<y vy&wno ^ 

vybaveno \ / 
vybaveno ^ 

(Skote 0-S> 

> L U 
< 

o_ 

FrtallWtml A 3005 C Pt/e- JOQZ 
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CELKOVÉ SKORÉ 

ACE-R 6 ? /10° MMSE L I 22 » 

SUBSKORE 

Pozornost • orlentács úloha 6.1.2. 3 (St> } ^ 2> 

Paméf ulohaí 4,5.6. 17. 18 Jť^lf.) Z.H1 fc 
Verbální fluánce úloha č 7a. 7b ( ^ ) 

Jazyk úlohač 8a 8b 9. 10a-c 11, 12. 13 ^ 

Zrakové-proslorové schopnosti úloha i 14a-c. 15.16 -( /1 <Ť) 

Normám ni h<Mlnut) pou Manovt-ny na souboru dmirnlnkti [UIM-IIIÚ \rku 4<>-8í'let a kontrolní ikupw vr \*ku kt 

/18 
g Z26 

- J /14 - -

2^/26 
s l ^ /IS 

VYZNÁM TESTU aneb Co jsme testem zjistili? 

I. Význam testu pro záchyt syndromu demence 
skoruje-li pacient K8 IXHIŮ a menč jc senzitivita pro dement i *>í % a spccifíta 89 
(Pokud /volíme phsnčjši kritčrium. tzn hranici H2 bodů a mené je sensitivita 84 % a spccifíta UK) '*.) 

II. Význam pro odlliení Alzhelmerovy choroby (ACH) a frontotemporální demence (FTD) 
l'r«» w počet pomčru použijeme výsledky dosažené v uvedenveh oblastech - viz subskorc, přičemž za pamét dosjdimc 
pouze skoré /iskanc v úloze č. 17 (vybaveni - recall) 

n 

POMÉR 

Verbální fluence ^ 
(w subskorv) 

Jazyk 
(vu subskore) 

Orientace 
(vu subskore) /0> 

• Pamér 
(pouzv úloha č 17) S 

4S 
Jeslliíe < 2.2 « FTD 
JesttiJe > 3 2 • ACH 

A 

II. Demence s Lewyho tělísky 
jcicnti trpící dcmcnci s I rwv l io tělisks Často selhávají ve zrakovč-prostorovych schopnostech 
úlohy Ha-c. IS. 16) 

V. Vaskulární demence 
I vpukv |e vicecetnV různě vyjádřený dclckt ve v&ech úlohách. 

Doplňující pravidla pro skórování hodin (úloha 14c, str. 4) 

Hodnotíme bodová oddělené provedení knihu, rozmístění čistíc na ciferníku a umístěni nkk'ck 
kruh 
I bod - Ji rozpoznatelné provedeni krabu 
Číslice 
1 bodv - pokud (vnj napsány viechny číslice a současné jsou \pra\ ně mzmtsiény 
I KKI - pokud ciferník zahrnuje všechny číslice ale tyto )*HI neks-jlitm'- či chybné rozmístěné 
I mistém řečiček 
1 hod> - obé niči&y jsou sprá\Tié umístěné. maji odWnou délku (jnali ' a .selka" ručička) a směřuji ke spravn>-m čtslkim 

(můžete se pacienta ieput a ujasnit si. ktérá i ručiček p velkJ a která malá) 
I UKI - pokud jsou ničíčky správné nasmérosán) k číslicím, ale maji (patnou délku 
nelMi 1 bod - pokud je jedna ručička nasměrována ke správně číslic a mi take správnou délku 
nelni 1 bod - pokud je alespoň jedna ručička nasměrována ke sprívne ítslin 

O 
=D 
cc h-co 

.1 V#RVON A ?00I E PVŘT. ?007 
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Příloha č. 3 MASTcz 
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Příloha č. 4 Dysartrický profil - Test 3F 

D YS A V; V MI C ?.'.Y PROFIL 
test 3I7 

Jméno Da tum narození 

Testující Lw.um testováni 

ZiWhdni neurologická dtagníza, (piip. / topika) 

í ? dysartrie? 

O apraxie? 

Q afázie ' ' 

O j iné? 

Dulíi v\íelreni 

r;; —: 
J 

i 

od ;.::•••:<:c 

31 F1 faciokineze F2 fonorespirace v l;a I 
oddíl Rrv 

1 
C t i 

T Mí P 
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Dici < i Rci R t F 
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F on 
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Ar. | 
I f I 
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I" I 00 F A C i O K I N E Z E 'CIHiMOi-

1. r ty ' L 

1.1 našpulen; rtů l . l Ml 
1 2 - přc.álinuti horního rtu přes spodní - r. naopak 1.2 M) 
1 3 zaostření koutků (čelist i rty sevřené) 1.3 Ml 
1.4 zaostřeni koutků pfi čelisti rozevřené (vycenit zuby) 1.4 Hl 
1 5 klidová symetrie tváře 1.5 ttJ 

l | fcl 
2. čelist 

2.1 otevřeni a zavřeni úst (volné) 2.1 [a] 
2.2 posouváni mandibuly doprava - do leva 2 .2 W 
2.3 předsunuti mandibuly 2.3 111 
2.4 kroužení mandibulou do stran 2.4 [21 
2.5 kontrakce žvýkacích svalů 2.5 [1] 

1 
3. j a z y k 

3. i vysunuti jazyka z úst - a zasunutí 3.1 [2] 
3 2 zvednuli špičky vzhůru v ústech za herními řezáky a spuštěn: zpět 3.2 W 
3.3 vysunuti a obrácení špičky před ústy vzhůru 3.3 P\ 
3.4 přesunutí z koutku do koutku (tj před zuby) 3.4 (2) 
3.5 kruhovité olíznuti horního a spodního n u 3.5 [ i ] 

3 | ft 1 
4. m ě k k é p a t r o 

4.1 nafouknutí tváři 4.1 M 
4.2 vzhled měkkého patra v klidu 4.2 ft] 
4.3 vzhled mékkého patra při fonaci 4 .3 [l] 
4.4 polykáni tuhé stravy 4.4 to 
4.5 polykání tekutin 4 .5 W 

<1 <o ! 
5. d i a d o c h o k i n c z c bez fonacc 

5.1 rychlé vysouváni a zasouváni jazyka 5.1 l i ) 
5.2 rychlé kmitání j a zykem ze strany r.a stranu 5.2 m 
5.3 rychlé zvedáni a spouštění špičky jazyka za zuby 5.3 w 
5.4 rychlé špuleni a vtahováni rtů 5.4 [Ol 
5.5 rychlé otevíráni a zavíráni úst 5.5 [0] 

s 1 4 I 
6. k o m p l e x n í d i a d o c h o k i n e z e s f o n a c í 

6.1 rychlé opakováni [pa - pa - pa) ... 6.1 [ t i 
6 2 rychlé opakováni [ta - ta - la) ... 6.2 t u 
6.3 rychlé opakování [ka - ka - ka] ... 6.3 M 
6.4 rychlé opakování (p - 1 - k] ... 6.4 [«] 
6 5 rychlé opakování [o - e) ... 6.5 [0] 

6 1 r | 
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F 2 ( a ) F O N O R E S P I R A C F 
7. rcspimcc 

7.1 výdrže* spi race při syčeni fsss]... 7.1 11) 
7.2 plynulé zeslabování sykotu [sss]> 7.2 [11 
7.3 plynulé zesilováni sykotu [sss]< 7-3 [4] 
7.4 opakovat série [ss - ss - ss]... 7.4 [1] 
7.5 kiicová reiBiracc (tempo: ; hloubka: . i;ač. ) 7.5 [1] 

S. respirace při fonnci 
7 I 3 

8.1 výdrž cxspirace při fonaci na [mm]... S.l A] 
8.2 výdrž exspirace při fonaci na [liti]... S.2 

8.3 nádech při řeči 8.3 [<2] 

8.4 délka výdechové mluvní fráze S.4 [2.1 

8.5 synchronizovanost respirace s fonaci - [fffíii] 8.5 [A] synchronizovanost respirace s fonaci - [fffíii] 
8 5 J 

9. fonacc 
9.1 kvalita hlasu 9.1 t u 
9.2 rezonance 9.2 M 
9.3 přiměřená a ovládaná hlasitost (silná? • / shbá? • ) 9.3 [/[} 

9.4 přiměřená a ovládaná výška (zvýíená? • / sniiená? Q ) 9.4 m 

9.5 nasazováni hlasu [aaaa - aaaa - aaaa]... 9.5 M 
9 s 

F 3 (a) F O N E T I K A 
10. artikulace 

10.1 přesnost opakování samohlásek 10.1 [I] 
10.2 přesnost opakováni souhlásek 10.2 M 
10.3 přesnost opakováni souhláskových skupin 10.3 P-] 
10.4 přesnost artikulace při čtení 10.4 [ i ] 
10.5 spontánní řeč 10.5 [ i ] 

10 \E 
11.- prozódic 

11.1 udrženi rytmu v rytmickém textu 11.1 n i 
11.2 přemísťováni kontrastního důrazu 11.2 K) 
11.3 základní větné intonační vzorce 11.3 [ i ] 
11.4 přirozené tempo 11.4 W 
11.5 pauzy nebo odmlky 11.5 [1] 

11 ( Z 
12. srozumitelnost 

12.1 celková nepřirozenost 12.1 ft] 
12.2 srozumitelnost předříkávaných slov a vél 12.2 [1] 
12.3 srozumitelnost četby 12.3 [ l j 
12.4 automatické řady 12.4 [1_] 
12.5 srozumitelnost spontánní mluvy 12.5 [A] 

12 [fel 

3F:1 
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