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1. ÚVOD 

Cévní mozkové příhody jsou stále třetí nejčastější příčinou úmrtí, i když mortalita 

tohoto onemocnění za posledních 30 let vzhledem ke zdravějšímu způsobu života klesá. 

(Kalita, 1997) Přesto cévní mozkové ph'hody stále představují velký zdravotní 

a společensko-sociální problém. Přežívající nemocní jsou často p.;;>stiženi fyzicky 

i duševně. U většiny je léčebná rehabilitace významnou součástí léčby. Jejím úkolem je 

snížení následků postižení. (Vaňásková a kol., 1997) 

Cílem této bakalářské práce je podat stručný, ale přehledný popis problematiky 

cévní mozkové příhody a zpracovat kazuistiku pacienta s touto diagnózou. Snažím se 

seznámit čtenáře se základním rozdělením a projevy cévní mozkové příhody. Dále se 

věnuji klinickému obrazu člověka po cévní mozkové příhodě a jeho nejčastějším 

obtížím, neboť pro fyzioterapeuta, fyzioterapeutku je znalost těchto základních faktů 

předpokladem pro stanovení cíle terapie. Není možné obsáhnout v rátnci této práce 

kompletní fyzioterapeutické postupy, které se využívají u pacientů s CMP, a proto 

zmiňuji jen ty nejdůležitější a v naší zemi nejpoužívanější. 

I(azuistika vznikla na základě 3-týdenní spolupráce s pacientem, s nímž jsem měla 

možnost pracovat na lůžkovém oddělení na Rehabilitační klinice Malvazinky, kde jsem 

absolvovala v terminu 16.1. - 10.2.2006 svou 4-týdenní praxi. Můj výběr pacienta 

s danou diagnózou souvisel se skutečttostí, že jsem dříve neměla příležitost věnovat se 

takovému pacientovi, měla jsem chuť účastnit se aktivně terapie stavu po cévní 

mozkové ph'hodě, být přímým pozorovatelem vývoje a případného zlepšení tohoto 

stavu. V neposlední řadě jsem cítila potřebu a možnost prakticky si vyzkoušet techniky 

na neurofyzilogickém základu - K.abatovu metodu, kterou jsme měli možnost 

absolvovat v zimním semestru 3.ročpik:u pod vedením Mgr. Holubářové. Rovněž jsem 

se chtěla blíže sezná,mit s konceptem manželů Bobathových. 

Problematika cévní mozkové příhoqy je velice rozsáhlá a fyzioterapie představuje 

nedílnou součást rehabilitace člověka, kterého postihla. Pro fyzioterapeuta je 

,jedinečnou" příležitostí aplikovat nejrůznější fyzioterapeutické postupy za účelem 

snahy o obnovení funkčních dovedností .člověka po cévpí mozkové příhodě. 



2. ČÁST OBECNÁ 

2.1. Cévní mozková při'hoda (CMP, ictus) - definice, rozdělění, etiopatogeneze 

Cévní mozková přl'hoda je náhle vzniklá mozková porucha, především 

ložisková, která je způsobena poruchou cerebrální cirkulace. (Ambler, 2002) Poruchy 

cerebrální cirkulace vznikají nejčastěji na podkladě cévních onemocnění mozku, tedy 

aterosklerózy mozkových tepen a cévních změn na podkladě kardiovaskQ.lární 

hypertenze. Příčinou a spolupůsobícím momentem může být i onemocnění ~rdce 

( embolizace při endokarditidě, pokles tlaku při infarktu myokardu). (Trojan a kol., 

2001) 

Rizikovými faktory přímo CMP, oproti obecným rizikovým faktorům 

aterosklerózy (hyperlipidémie, kouření, abusus alkoholu, zvýšený příjem soli, životní 

styl chudý na pohyb atd.) jsou hypertenze, ischemická choroba srdeční a diabetes 

mellitus. Tyto bychom pak řadili mezi ovlivnitelné faktory vzniku cévní mozkové 

příhody. Neovlivnitelnými rizikovými faktory majícími podíl na vzniku cévní mozkové 

příhody jsou pak vyšší věk, pohlaví (častěji u můžů) a genetická zátěž. (ACSM's, 1997; 

Ambler, 2002) 

Vlastní příčinou CMP je nejčastěji ischemie při uzávěru či zúžení tepny 

následkem trombózy (asi 75%), dále prasknutí tepny s následnou hemoragií nebo 

ischémie následkem embolizace trombem, uvolněným nejčastěji ze srdce či oblasti 

krkavice. (Trojan a kol., 2001) 

Dle mechanismu vzniku tedy rozdělujeme cévní mozkové příhody na 2 základní 

skupiny: 

1. ischemické - které představují asi 80% všech CMP ~jsou nejčastěji způsobeny 

postupným ucpáním nebo náhlým tromboembolickým uzávěrem v přívodné 

tepně. Ischemické cévní mozkové příhody lze dále dělit na : 

a) ischemická trombolytická cévní mozková příhoda - vzniká častěji 

v klidu, ve spánku, kdy krevní tlak klesá; také po jídle, kdy dojde 

k přesunu krve do útrobní krajiny. Příznaky se rozvíjí postupně, vědomí 

bývá zachováno. 

b) ischemická embolická cévní mozková příhoda - je často velmi akutní. 

Vyskytuje se v klidu, ale i při fyzické aktivitě, provází ji dramatický 

klinický obraz. Někdy se vyskytují bolesti hlavy. 
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c) ischemická cévní mozková příhoda z hyppperfúze - je často provázena 

respiračními a kardiálními insuficiencemi, anemií, arteriální hypotenzí, 

dehydratací. Klinický obraz není bouřlivý, rozvoj příznaků je postupný. 

(Drábková, Ticháček, 2000) 

2. hemoragické - které představují zbývajících 20%; z toho je asi 17% 

intracerebelárních a 3% subatachnoidálních hemoragií. Hlavní příčinou tohoto 

typú cévní mozkové ph'hody je hypertenze, ruptura malých perforujících tepen. 

(Ambler, 2002) Hemoragické cév;ní mozkové příhody lze dále dělit na : 

a) hemoragické tříštivé parenchymové krvácení - vzniká po zvýšení 

krevního tlaku. . Jde o perakutní příhodu s vážnou klinickou 

symptómatologií, dochází k rychlému zhoršení až do komatózního stavu. 

b) hemoragické globózní parenchymové krvácení - není tak drainatické, 

klinický obr~ je podobný embolii. (Drábková, Ticháček, 2000; Ambler, 

2002) 

2.1.1. lschémické mozkové příhody 

Iscbemi~ké ikty postih~í především starší osoby. Nejsou však vyloučeny ani 

u mladších osob- např. u žen s hormonální antikoncepcí. (Drábková, Ticháček, 2000) 

Lze je diferencovat dle různých kritérií : 

a) podle mechanismu vzniku je dělíme na obstrukční, kdy dochází k uzávěru c~vy 

trombem ;nebo embolem a neobstrukční, které vznikají hypopetfúzí z příčin 

regionálních i systémových. 

b) podle vztahu. k tepennému povodí je d~líme na infarkty teritoriální (v povodí -

teritoriu něl\teré mozkové tepny), interteritoriální (na rozhraní povodí 

jednotlivých tepen) a lakunární (postižení malých peďorujícfch arterií). 

c) podle časového průběhu na tranzitorní ischemické a(aky (TIA), (někdy ještě 

reverzibilní ischemický neurologický deficit - RIND), vyvíjející se 

( progredující, pokračující) příhoda a dokončené ischemické příhody. (Ambler, 

2002) 

V dělení podle časového průběhu je významné vyčlenění TIA (tranzitorní 

ischemická ataka, přechodná mozková cévní insuficience). Jedná se o příhodu, u které 

symptomatika kompletně odezní do 24 hodin. Doba trvání TIA se pohybuje převážně 

v minutách, nejčastěji do 1 hodiny. Tato příhoda má význačnou informační hodnotu, 

signalizuje totiž ,;malý" iktus a varuje před možností ,,velkého" iktu. Příčinou TIA bývá 
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dočasný uzávěr intrakraniální tepny vmetkem z trombu nebo exulcerovaného 

ateromatózního plátu v přívodtú krční tepně, embolizace ze srdce, postižem malých 

perforujících intr&kraniálních cév, méně často jde o hemodynamický původ ataky. TIA 

vždy vyžaduje kompletní vyšetření (sonografické i laboratorm') a zahájení odpovídající 

léčby. Vyvíjející se nebo pokračující iktus může být projevem narůstajícího trombu nebo 

i opakovaných embolizací. Konečné stadium se nazývá dokončený nebo kompletní iktus. 

(Ambler, 2002) 

2.1.1.1. Symptomatologie ischemické mozkové příhody 

Klinická symptomatologie ischemické mozkové příhody je velice variabilní, 

od velmi lehkých až po těžké i smrtelné stavy. Je to závislé především na rozsahu, 

trvání, lokalizaci a závažnosti ischémie. Definitivní zánik nervových buněk má 

za následek poruchu funkce, kter& je ireverzibilní. (Ambler, 2002) 

Klinická diagnóza je charakterizována náhlým akutním vznikem mozkové 

symptomatologíe, někdy vývojem v průběhu několika hodin nebo kolísáním 

symptomatologie (střídání fáze zlepšování a zhoršováni') a přítomností 

aterosklerotických rizikových faktorů nebo chotoby, která může způsobit cévní lézL 

(Ambler, 2002) 

Topiclqi diagnóza určuje dvě hlavní arteriální teritoria (povodí) - karotické 

a vertebrobazilární. 

Při postižení karotického řečiště (přední cirkulace) je typická hemisferální léze -

hemiparéza, hemiplegie, poruchy čití hemicharakteru, afázie, paréza pohledu 

s konjugovanou deviací, někdy epileptické paroxysmy, u těžkých iktů jsou poruchy 

vědomí. Při postižení v povodí a.cerebri media (asi 50% všech mozkových infarktů) má 

hemiparéza větší postižení HK; při postižení a.cerebri anterior (asi jen 3% infarktů) má 

hemiparéza větší postižení DK a často současně psychické pOl'l,lchy; pro lézi a.cerebri 

posterior (12%) jsou typické poruchy zraku (homonymní hemianopsie až alexie, 

zraková agnózie a dalšl). 

Při postižení vertebrobazilárm'ho povodí (zadní cirkulace) je typická kmenová 

a cerebelárrú symptomatologie - závratě, zvracení, porucha rovnováhy, nystagmus, 

ataxie, diplopie, dysartrie, parestézie v obličeji i na končetinách, poruchy vědomí. 

Opakované krátkodobé ischémie, které jsou v tomto povodí poměrně časté, označujeme 

jako vertebrobazilárni insuficience. Spolupůsobí i mechanismus komprese a. vertebralis 
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v krajině krční páteře. Senzitivní i motorické léze při postižení vertebrobazilárního 

povodí mohou být jednostranné nebo oboustranné. (Ambler, 2002) 

Psychické poruchy a stavy zmatenosti (amentní stavy) vznikají při cirkulačních 

poruchách v povodí a.cerebp posterior (v temporo-parieto-okcipitální krajině) a také 

a.cerebri anterior (ve frontální oblasti a části limbického systému). (Ambler, 2002; 

Drábková, Ticháček, 2000) 

2.1.2 Hemoragické mozkové pnbody 

Hlavní příčinou mozkové he:ruoragie je nejčastěji arteriální hypertenze, ruptura 

malých perfotujících artérií. Většinou dochází k ruptuře jedné arterie. Jde o jednorázový 

děj, anebo může krvácení pokračovat hodiny i dny. V místě ruptury dochází 

k fyziologickým a hemokoagulačním dějům a k zástavě krvácení. Ve starším věku :ruůže 

být příčinou až ve 20% mozková amyloidní angiopatie - typická je u ní plurifokalita 

krvácení v kůře a podkoří (hlavně temenní a týlní laloky) a má pomalý, často 

oligosymptomatický průběh. U nilftdších jedinců může být příčinou mozkové 

hemoragie také drogová závislost (amfetamin, kokain). (Ambler, 2002) 

2.1.~.1. Symptomatologie hemoragické mozkové příhody 

Symptomatologie závisí hlavně na jejich velikosti a charakteru. Krvácení většího 

rozsahu býVají tříštiv~ mají expanzivní charakter a destruují mozkovou tkáň. Kromě 

těžkého neurologického deficitu jsou spojena často s alterací celkového stavu, bolestí 

hlavy, zvracení:ru a poruchou vědomí, která je způsobena edémem mozku a nitrolební 

hypertenzí. Prognóza těchto nemocných je velmi vážná. Menší krvácení mozkovou tkáň 

nedestruují, pouze komprimují a působí expanzivně. Celkový stav nebývá alterován 

a dominantní jsou ložiskové příznaky podle lokalizace krvácení. (Ambler, 2002) 

Mozková krvácení jsou nejčastěji lokalizovaná v bazálních gangliích, centru 

semiovale, thalamu, v mozkovém kmeni, mozečku a nucleus caudatps. (Ambler, 2002) 

Subarachnoidální krvácení postihuje celé věkové spektrum - nejčastěji Stť jedná 

o vakovité arteriální, tj. vysokotlaké aneurysma na a: co~unicans anterior. 

Intracerebrální krvácení bývá častější ve starším věku u letitých hypertoniků, jejichž 

hypertenze nebyla průběžně kontrolována. (Drábková, Ticháček, 2000) 

Typický je náhlý nástup: šlehavá, krutá bolest hlavy, často jednostranná 

K dalším příznakům patří nauze~ zvracení, světloplachost, opozice šíje, rychlý rozvoj 
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poruchy vědomí až po rychle progredujicí vývój komatu. Ložiskové příznaky nelze 

vždy spolehlivě přesně diagnostikovat. Extracerebrálně je charakteristická systémová 

hypertenzní reakce, kdy zejména systolický tlak může rychle převýšit hodnotu 

200 mm Hg vzdor tomu, že je pacient léčen antihypertenzivy. (Drábková, Ticháček, 

2000) 

2.2. Diagnostika CMP 

National Institute of Neurological Diseases and Strok~ (NINDS) uvádí jako 

vodítko následující seznam příznaků akutní CMP: náhlá slabost nebo znecitlivění tváře, 

horní či dolní končetiny, náhlé zatmění nebo ztráta zraku zejména na jednom oku, náhlá 

neschopnost mluvit nebo rozumět řeči, náhlá silná bolest hlavy bez známé příčiny, 

nevysvětlitelná závrať či náhlý pád. (Drábková, Ticháček, 2000) 

Spolehlivé rozlišení jednotlivých typů CMP zejména z hlediska mechanismu 

jejich vzniku, stanovení příčiny, přesné lokalizace a rozsahu, vyžadují řadu vyšetření. 

V diagnostice CMP je dominantní klipický obraz. Pouze z klinického obrazu nemůžeme 

spolehlivě rozlišit hemoragii od ischémie. Základním vyšetřením, které je spolehlivě 

odliší je CT, případně MR. V prvních hodinách ischemického ictu bývá většinou 

normální a známky ischémie se zobrazí až po delší době. Důležité je také celkové 

vyšetření, krevní obraz, hematokrlt, glykémie, urea, mineralogram, EKG a interní 

vyšetření. Doplňujícím vyšetřením je sonografické vyšetření karotid. V indikovaných 

případech se provádí také vyšetření likvoru. (Ambler, 2002; Drábková, Ticháček, 2000) 

2.3. Vývoj stavu pacienta po cévní mozkové přt'hodě 

Při ischemickém nebo hemoragickém postižení mozkových tepen je nejčastějším 

příznakem náhle či postupně vznikající hemiparéza, v mnoha případech se současně 

vzniklou poruchou vědomí - pro tento stav je pacient hospitalizován. V době přijetí 

do nemocnice je hlavním cílem udržení životně důležitých funkcí, prevence komplikací 

a zjištění rozsahu poškození mozku (pomocí CT nebo NMR). (Trojan a kol. , 2001) 

Bezprostředně po mozkovém infarktu následuje období mozkového šoku. Toto 

období může být různě dlouhé, od několika dní až po mnoho týdnů. Ochrnutí se může 

dále horšit nebo se může stabilizovat. Paréza je chabá, svalový tonus hypotonický. 

Myotatické reflexy jsou snížené nebo nevýbavné, neobjevuje se spasticita. Od počátku 
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ochrnutí je přítomen pozitivní Babinského příznak, který často nemizi ani s návratem 

aktivní hybnosti. (Trojan a kol., 2001) 

V průběhu dalších dnů až několika týdnů se u pacienta obvykle rozvíjí spasticita 

a myotatické reflexy na straně p~zy jsou zvýšené. Může se také objevit klohus. 

V souladu s představou o plasticitě mozku postupně nastává návrat V{)lní 

hybnosti, a to nejprve v hrubých (globálních) vzorcích s převahou aktivity ve svalech 

spastických. tento spontánní vývoj je velmi individuální co se týče rychlosti 

i konečného dosaženého cíl~. (Trojan a kol., 2001) 

Po období mozkového šoku tedy následuje f~e zotavování, která obvykle začíná 

mezi 2.-6. týdnem po cévní mozkové přt'hodě. Může postupovat ve třech různých 

stadiích, kdy doba každého stadia je u každého člověka jiná. Také se stává, že různá 

místa postižené strany se nacházejí v různých stádiích. 

Stadia fáze zotavování 

1. přetrvávání hypotonu (stadium ochablosti) - může trvat velmi dlouho. 

Motorickou ztrátu v tomto období doprovází také silná senzorická ztráta. 

Čím déle toto stadium trvá, tím je menší pravděpodobnost návratu 

hybných funkcí. 

2. vývoj směrem k normálním~,~ tonu {stadium zotavování) - funkci 

zaniklých mozkorych buněk po mozkovém infarktu jsou schopny převzít 

buňky zbývající a tak dochází postupně k obnovení aktivní hybnosti, 

Končetiny se začínají opět hýbat a to od distálních částí (ruka a paže 

dři ve než rameno, chodidlo a noha dříve než bok). často dochází nejprve 

k pohybu horní končetiny. Mírná invalidita však přesto obvykle zůstává. 

3. vývoj směrem k hypertonu (spastické stadium) - jen málo lidí, kteří 

utrpěli cévni mozkovou přt'hodu, zůstane navždy ochablých, téměř vždy 

se objeví určitý stUpeň spasticity. K obnovení motorické funkce 

nejčastěji dochází pn\vě s vývojem směrem ke spasticitě. Nejprve dojde 

k obnovení proximálních pohybů končetin (kyčle a ramene}, přičemž 

dříve se objeví u dolní končetiny a vyvíjí se podle typického spastického 

vzorce hypertonu směrem ke spasticitě. Na horních končetinách se 

vyskytuje spíše spasticita flexorových skupin a na dolních končetinách 

spí~e spasticita extensoových skupin. Mluvíme o tak zvaném Wernicke

Mannovu držení. Typický spastický vzorec cévní mozkové přt'hody 
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způsobený zvýšením svalového tonu v antigravitačních svalech je 

(viz. příloha č.l) 

rameno je taženo směrem dozadu a dolů, paže je otočena 

dovnitř 

ohnutí lokte obvykle doprovází ruka sevřená v pěst, dlaň 

směřuje dolů 

pánev je tažena dozadu, noha je otočena dovnitř 

kyčel, koleno a kotník jsou narovnané 

ztuhlé chodidlo směřuje dolů a je otočené dovnitř 

laterální zkrácen trupu 

Tato vznikající spasticita u antigravitačních svalů spolu s neschopností 

iniciovat pohyb na postižené straně zodpovídají za asymetrii, ztrátu 

rotace, absenci adaptace těla na gravitaci, absenci změny pohybu 

a absenci obranné extenze paže. 

2.4.l0inický obraz pacienta po prodělané cévní mozkové příhodě 

1. Ztráta selektivních (izolovaných) a kontrolovaných pohybů - pacient není 

schopen provést izolovaný kontrolovaný pohyb, např. v lokti, zápěstí a nebo 

prstech. Tento jev souvisí se změnou svalového tOI\U na postižené straně a to 

buď ve smyslu hypotonu (chabosti) nebo hypertonu (spasticity), nebo obojí. 

Ztráta možnosti provádět kontrolované pohyby omezuje člověka v provádění 

každodenních činností. To může vést ke vzniku dalších sekundárních problémů 

(p:roleženiny, zánětlivé komplikace, zácpa ~ další). (Šedová, 2004; Drábková, 

Ticháček, 2000) 

2. Senzorické poruchy a poruchy čití - poškození mozku může způsobit nejen 

viditelnou fyzickou invaliditu, ale také potíže vnímání a ztrátu smyslového 

rozlišování. V závi~losti na tom, která část mozku je poškozena, s~ mohou 

u pacienta objevit také problémy s hmatem, zrakem, sluchem, řečí, čichem 

a rovnováhou. Ztráta proprloceptivního čití způsobuje to, že má člověk potíže 

s určením polohy končetin a pozice svého těla (např. zda je ohnuté nebo 

narovnané). (Šedová, 2004) Velmi často bývá porušeno čití povrchové (taktilní, 

algické, termické) i hluboké (schopnost rozeznat předměty při vyloučení zraku, 
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jejich tvar, rozměr~ strukturu atd.) Porucha čití mUže být velkou překážkou 

v terapii. (Drábková, Ticháček, 2000) 

3. Porucha posturálních reflexních mechanismů (vzpřimovací a rovnovážné 

reakce) - reflexní posturální mechanismy tvoří základ všech volních pohybů 

a dovedností. Vzpřim.ovací reakce dovolují rychle a plynule změnit polohu, 

uplatňují se při otáčení a při postupné vertikalizaci. RovnQvážné reakce jsou 

automatické pohyby, které nám umožňují zachovávat a znovu získávat 

rovnováhu. Při změně těžiště se mění svalový tonus v závislosti na působení 

gravitace. Adaptivní změny svalového tonu uplatňující se při působení gravitace 

mUžeme sledovat na končetinách a trupu. Změny tonu m4sí být rychlé, 

adekvátní svým rozsahem a dobře načasované. Člověk po cévní mozkové 

přl'hodě tyto posturální reakce na postižené straně nemá. Při reedukaci 

komplexních pohybů (otáčení, vstávání, stání, chůze, udržování rovnováhy) 

dochází ke kompenzační aktivitě na straně zdravé. Zabránění těmto 

kompenzačním pohybůtn je \Íkolem rehabilitace. (Bobathová, 1997) 

4. Obtí~e při polykání ( dysfagie) - obvykle pramení z oslabení svalů tváře, čelisti, 

jazyka a polykacích svalů. Pacient proto nemUže přijímat potravu, čehož 

následkem je hlad, oslabení organismu a rizik aspirace (vdechnutí potravy 

do plic). 

5. Inkontinence - inkontinence močového měchýře a střeva je obvyklým jevem 

po cévní mozkové přl'hodě. Jejich kontrola se však postupně zlepšuje a většinou 

se obnoví původní funkce. (Šedová, 2004) 

6. Psychologické a emocionální problémy - když se člověk po cévní moU<:ové 

příhodě snaží vyrovnat se s nově nastalou situací, mohou se u něho objevit 

deprese, úzkost či změny nálady. Tyto reakce lze však spíše přičíst k přirozené 

reakci člověka na změnu okolností, než za násle4ek samotné cévní mozkové 

přl'hody. 

7. Problémy s chápáním - může být postižena paměť, soustředění a prostorové 

chápání (např. dovnitř I ven). 

8. Sociální následky cévní mozkové příhody - mohou se objevit menší či větší 

změny ve vztahu mezi člověkem, který utrpěl cévní mozkovou příhodu, 

a ostatními členy rodiny. Často také dochází ke snížení rodinných příjmů. Cévní 

mozková přt'hoda mUže vést k izolaci v rámci rodiny a ve -společnosti. 

(Šedová, 2004) 
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2.5. Obtíže u pacienta po prodělané cévní mozkové příhodě 

Člověk, který utrpěl cévru mozkovou příhodu, bude čelit problémům, které souvisejí 

s pohybem a cítěním na postižené straně. Obecně může mít člověk s pravostrannou 

hemiplegií silnou spasticitu a problémy s řečí. U osob s levostrannou hemiplegií se 

může objevit mírná spasticita a v některých případech ochablost spojená s problémy 

senzomotorických funkcí a potížemi vnímání. Ochablost je nejvíce patrná tam, kde se 

objevuje silná smyslová ztráta. 

K těmto problémťtm může patřit jakákoliv z následujících potíží. Všechny obtíže se 

u jednoho člověka však neobjeví současně. (Šedová, 2004) 

1. Komunikační problémy - existují dva hlavní typy komunikačních problémů, 

které se mohou po cévní mozkové příhodě objevit. Jsou to : 

a) potíže s používáním jazyka -percepční afázie -je důsledkem poškození 

·jazykového centra v mozku. Buď se objevují potíže v přemýšlení, 

mluvení nebo psaní vhodných slov, kdy pacient chápe, co se mu říká, 

ale nemůže nalézt správná slova, aby. mohl komunikovat; nebo se 

objevují potíže v chápání slov, která pronášení či píší ostatní - pacient 

chápe pouze velmi málo z toho, eo se mu h'ká, a proto nemůže iogicky 

hovořit. 

b) potíže s mluvením - expresivní afázie - je důsledkem slabosti svalů 

používaných při mluvení a dýchání. Typické jsou potíže s artikulací slov 

z důvodu ochablých svalů rtů, jazyka, patra a hrdla. Řeč je spíše 

pomalejší, člověk může vyslovovat nesprávné zvuky nebo slova, nebo se 

může opakovat. 

2. Faciální paréza - u některých jedinců může dojít k motorické ztrátě svalů 

obličeje na postižené straně. Může mít problém se zavíráním oka nebo úst, se 

slintáním a polykáním; jazyk může být laterálně vybočen; objevují se potíže 

s artikulací slov způsobené ochablostí svalů rtů, jazyka a hrdla. (Šedová, 2004 ) 

3. Senzorická a percepční ztráta - stimuly, které vznikají pohybem ve tkáni, 

způsobují vnímání svalů a polohy kloubů v prostoru (tzv. proprioceptivní 

vnímání). Senzorické zprávy ze svalů a kloubů způsobené pohyby hlavy 

a změnami svalového tonu společně přispívají k tomu, že si uvědomujeme různé 
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části těla a jejich vztah k prostoru (tzv. "tělesný obrm:", "tělesné schéma"). 

Po cévní mozkové příhodě může člověk snadno na jednu ze stran zapomenout, 

což je způso\)eno ztrátou kožní sensibility a nebo ztrátou hmatu na postižené 

straně, takže mozek nepřijímá a ni nevysílá žádné zprávy. (Šeclová, 2004) 

Hovoříme o tzv. neglekt syndromu. S tímto syndromem se u nemocných 

po CMP setkáme až v 80% případech. K jeho příznakům řadíme kromě deficitu 

pozornosti - ueschopnosti vnímat, deficitu orientace - schopnosti odpovídat 

nebo se orientovat v nových nebo významných podnětech, také deficit percepce: 

senzorický - extero, proprio, vestibulo, vizuo, audio atd., deficit kognice, deficit 

plánu pohybového úkolu. Vždy kontralaterálně k lézi. (Mayer, 2003) 

4. Sluchová porucha- často vymizí během prvního či druhého měsíce po mozkové 

příhodě. Ztráta vnímání zvuků způsobuje, že člověk slyší zkresleně. Člověk 

nerozumí, mluví-li se na něho z postižené strany, a netoleruje zvuk. (Šeclová, 

2004) 

5. Zraková porucha - z důvodu poruchy vnímání může dojít také ke zrakové 

poruše. Člověk vidí, ale neumí interpretovat to, co vidí. (Šeclová, 2004) 

2.5.1. Komplikace hemiparetického ramene 

Centrální porucha koordinace u každého hemiparetika vede nejen ke zřetelné 

ztrátě pohybů v glenohumerálním kloubu, ale především se manifestuje rozpadem 

svalové koordinace mezi tru.pem a pletencem. V prvé řadě dochází k omezení 

pohyblivosti lopatky po stěně hrudníku, což lze (s jistou mírou zjednodušení) považovat 

za zdroj dalších poruch. (Schusterová a kol., 2004) 

Snaha o včasnou a maximálně efektivní obnovu motoriky ramenního pletence je 

jednou z priorit rehabilitace nemochých s hemiparézou po cévní mozkové příhodě. 

Prioritním cílem rehabilitace ramene a celé horní končetiny u nemocných po CMP je 

obnova normálních posturálních reflexních mechanismů, včetně jejich fyziologické 

volní kontroly. Brání tomu vyvíjející se spasticita a vyřazení reflexních posturálních 

mechanismů z fyziologických pohybových vzorců. Pokud neprdbíhá rehabilitace 

hemiparetika s ohledem na zmiňovanou problematickou oblast. dochází k manifestaci 

patologických dyssynergií, které posléze vyústí do velkých komplikací, které zpomalují 

a znemožňují rehabilitaci. K těmto komplikacím patří nasledující : 

Subluxace až luxace ramene - nedostatečnou neurosvalovou stabilizaci svalů rotátorové 

manžety, především m.subscapularis, m.supraspinatus a m.infraspinatus vůči deltovému 
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svalu, dochází k porušené centraci kloubu až posléze k subluxaci hlavice humeru. 

Současně působí tah lopatky do addukce a retrakce spastickými m.pectoralis minor a 

částečně i m.pectoralis major a z funkce vyřazeným m.serratus anterior. K subluxaci 

přispívá zvýšená laxicita vaziva s nedostatečnou fixací hlavice ligamenty. (Schusterová 

a kol., 2004) 

Bolestivé rameno - tato komplikace se může objevit již v prvních dnech po vzniku 

CMP nebo později při nesprávné kinezioterapii s nefyziologickou obnovou torako

skapulo-humetální synergie. Dochází k poškození měkkých struktur mezi humerem 

a lopatkou, k čemuž dochází i při pasivním pohybu, elevaci paže bez předchozího 

uvolnění lopatky. (Schusterová a kol., 2004) 

Syn4rom rameno ~ ruka -jde o "reflexní dystrofický syndrom", ktecy se objevuje 

nejčastěji kolem I-3 měsíce od vzniku, CMP. Projevuje se otokem, bolestí hlavně dorza 

akra končetiny se změnou vazomotoriky, poškozením kůže a ko.žnich adnex, skvrnitou 

porózou skeletu, vznikem deformit a trvalou ztrátou pohybu, osifikací měkkých tkání. 

(Schusterová a kol., 2004) 

2.6. Prognóza 

Klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO) hodnotí následky nemoci 

v kategoriích : 1. porucha (impairnlent), 2. disaptibilita (disability) a 3. handicap. 

(Vaňásková a kol., 1997) 

Stupeň, zlepšení po CMP zn~ně kolísá. Rada studií identifikovala u CMP různé 

prognostické faktory, jako jsou věk, předchozí CMP, inkontinence stolice a moči, 

poruchy gnostické a mentální, stav hybnosti, rovtlováha, současná interní onemocnění, 

elektrofyziologické nálezy a samozřejmě velikost a lokalizaci ložisek. Hlavním 

ukazatelem pro předpověď stupně disability je porucha hybnosti. (V aňásková, 1997) 

Stále více se uplatňuje význam určení velikosti "impairment" a "disabjlity'' 

testováním. Ke stanovení stupně disability je v současné době obvykle používán test 

FIM (Functional Independence Measure) (vi:z;.příloha č.2). Sleduje stupeň omezení, se 

kterým se nemocný setkává v běžných denních činnostech. Je vhodné provést test 

v akutní fázi onemocnění, kdy napovídá o výsledku léčby, respektive prognóze 

onemocnění. {Vaňásková, 1997} 
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2.7. Terapie CMP 

Vzhledem k rozvoji nových postupů a trendů v léčbě ischemického iktu, u kterých 

hraje důležitou roli faktor času (např. u trombolýzy), narůstá také význam znalostí 

iniciálních příznaků iktu. Jejich včasné rozpoznání postiženým či jeho rodinou 

umožňuj~ rychlý trartsport nemocného do zdravotnického zařízení a brzké zahájení 

terapie. (Filipovičová, Bednařfl<., 2004) 

U většiny pacientů je léčebná rehabilitace významnou součástí léčby. Klíčové jsou 

prviÚ týdny po cévní mozkové příhodě. Cílem rehabilitace pacienta po CMP je dosažení 

maximálního stupně fyzické i psychické soběstačnosti. (Šeclová, 2004) 

Léčebná rehabilitace začíná hned v akutní fázi, a to polohováním a pasivními 

pohyby postižených končetin, tímž působíme proti spasticitě a vzniku deformit, 

případně i proleženin. Jakmile pacient spolupracuje, provádí se nácvik sedu, 

postavování a chůze s oporou. Postupně se nacvičují na horní končetině i diferencované 

pohyby, nejprve tak, že se pohyb provádí spojenou zdravou a postiženou končetinou. 

Později se ochrnutá končetina trénuje samostatně. Při známkách lepšení se vyplatí 

pokračovat v cílené rehabilitaci rok i déle. Naopak je však třeba po určité době 

rozhodnout, že stav je do značné míry trvalý, především na horní končetině. Pak je třeba 

naučit pacienta s tímto postižením žít a vhodnými prostředky je kompenzovat. (Trojan 

a kol., 200l) 

Z facilitačních metod se v současné době nejčastěji používá zásad manželů 

Bobathových, kdy je snaha vycházet ze správného postavení, inhibovat patologické 

napětí a na tomto základě aktivovat pohyb. Uvedené zásady se aplikují nejen při 

cvičení, ale i při provád~ běžných denních činností. (Trojan a koL, 2001) Táto 

metodika je, co se týče fyzioterapeutických možností ovlivnění stavu po CMP, jedna 

z nejpropracovanějších. Kromě komplexm'ho souboru testů na zhodnocení stupně 

poškození a sledování úpravy hybnosti obsahuje propracovaný soubor postupů a hmatů, 

který vede k optimálnímu zlepšení hybnosti pacienta. Za klíčový projev hemiparézy 

považuje spasticitu, která brání volní hybnosti buď úplně, nebo ji ovlivňuje ve smyslu 

rychlosti, síly, přesnosti, koordinace a jemnosti, Spasticita má nejhorší vliv na 
posturální aktivity, které se u zdravých jedinců vyskytují automaticky. Hybnost 

u pacienta po CMP ovlivňují nižší subkortikálrtí, vestibulární a spinální reflexy. 

Pohybovou reedukaci proto chápe tato metodika jako inhibici těchto vývojov~ nižších 

pohybových reflexů, vypracováním kvalitních posturálních reakcí. Centrálně řízenou 
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motoriku je možné ovlivnit z periferie vhodnou proprioceptivní aferentací. Prvním 

předpokladem je získání kontroly nad spastickými vzory, čehož se dosahuje inhibičními 

polohami. Problémem hemiparetika není nedostatek svalové síly, ale neschopnost 

nasměrovat tol<: vzruchů do příslušných svalů. Činnost terapeuta při této metodě lze 

popsat jako soustavné uvádění pohybových segmentů do požadované polohy jemným 

postrkováním, chvěním, třesením, poklepáváním trupu a kořenových částí končetin, 

za současné fixace některých segmentů v inhibičních vzorcích. Důležité je zabránit 

vzniku neglekt syndromu, proto je kladen důraz na to, aby všechny vnější podněty 

přicházely k pacientovi z poškozené strany. (Hlavatý, 2002) 

Z dalších facilitačních metod používaných v rámci fyzioterapie pacientů po CMP je 

to Kabatova metoda (proprioceptivní neuromuskulární facilitace - PNF), kterou vyvinul 

americký neurofyziolog Hermann Kabat a kterou dále rozvíjely jeho spolupracovnice -

fyzioterapeutky Margaret Knottová, Dorotty Vossová a další. (Pavlů, 1996) Základem 

této metodil<:y jsou velké pohybové stereotypy vykonávané během přesně 

odstupňovaného odporu a načasování. Tímto způsobem se vytvoří náhradní nervová 

spojení, nacvičí se a obnoví ztracená pohybová aktivita. Stavebními prvl<:y této metody 

jsou : pohybový vzor, proprioceptivní stimulace výrázným protažením cvičené části, 

posilování oslabených svalů iradiací ~e silnějších svalů, maximální odpor a terapeutův 

kontakt dlaní s cvičenou částí, tlak, tah, přesné načasování průběhu cviku. Cvičení se 

provádí v diagonálách, a sice I. a II. Výchozí poloha je volená tal<:, aby všechny svaly 

účastnící se pohybu byly v co největším protažení. Důležitou složkou pohybu je rotační 

komponenta pohybu, tou se vždy začíná. (Hlavatý, 2002) 

Doplňkovou metodou fyzioterapie nemocných po CMO je metoda reflexní 

lokomoce dle. Vojty. Tato nevyžaduje spolupráci pacienta. Dochází při ní k aktivaci 

celého koordinačního komplexu. Vojta předpokládá, že určité globální motorické 

programy jsou dány geneticky a určitou sumovanou stimulací je možné tyto primitivní 

globální pohybové vzorce zakomponovat do volní motoril<:y. Centrem této motoril<:y je 

limbicl<:ý systém. Předpokladem jsou nepoškozené periferní výkonné orgány. (Hlavatý, 

2002) 

Kromě již vyjmenovaných facilitačních technik lze používat k facilitačnímu 

působení také fyzikálních prostředků, např. elektricl<:ých stimulátorů. Moderní verzí 

elektrostimulace u centrálních paréz je funkční elektrická stimulace. Jde o dráždění 

přenosným stimulátorem, který podrážděním periferníhG.nervu vyvolá stah ochrnutého 

svalu v situaci, kdy je to z praktického hlediska užitečné. (Trojan a kol., 2001) 
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3. ČÁST SPECIÁLNÍ 

Vyšetřovaná osoba: M. O. muž 

Ročník: 1957 

Diagnóza: I 639 stp. iCMP s pravostrannou hemiparézou a expresivní fatickou 

poruchou 

3.1. Metodika práce 

Místo: Rehabilitační klinika Malvazinky, Mediterra, s.r.o 

Datum : 16.1. - 10.2.2006 

Pod vedením fyzioterapeutky : Michaela Vrablicová, Dis. 

Terapie : vzhledem k tomu, že pacient byl přijat na lůžkovém odděleni RHB kliniky 

Malvazinky na lůžkovém odděleni, bylo možné domlouvat harmonogram terapie podle 

terapeutického programu pacienta (cvičeni v bazénu, FT ,masáže, logopedie, 

ergoterapie) ze dne na den. Terapie probíhala na cvičebně Michaely Vrablicové, kde 

nám byly k dispozici všechny potřebné pomůcky (labilní plochy - čočka, velký míč; 

overbally; ručníky a další) dle aktuální potřeby, dle aktuálního nál(ťzu či zdravotního 

stavu pacienta vůbec. Danou problematiku jsme s Michaelou Vrablicovou probíraly 

pravidelně před i po samotné terapii s pacientem; byla jsem informována o přístupech 

a technikách, kterými můžu ovlivnit zdravotní stav pacienta - nejprve mi byly vždy 

názorně předvedeny a vysvětleny fyzioterapeutkou. Velice si cením spolupráce a času, 

který mi Michaela Vrablicová věnovala. 

3.2. Anamnéza 

RA: 

Matka (75 let) - cholecystektomie; lupénka; neslyší pa P ucho 

Otec- hypertenze; ICHS; 2003- CMP.- po přího~ě léčba Warf~nem; operace pro 

šedý zákal obou očí; 2005 - diskopatie - pro vysoký věk konzervativní Íéčba, používá 

hůl; rád pije pivo 

OA : běžná dětská onemocněni; hyperlipidemie; arteriální hypertenze; 1995 ICHDKK -

klaudikačni bolesti cca po 200ni; 2000 flebotrombóza PDK; chronická Warfarinizace 

po op.by-passu a.femoralis PDK 2001 
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Úrazy - ll let - zlomenina L bérce ( uklouzl na ledu ); 16 let - zlomeniria L předloktí 

(spadl při fotbale) 

Operace - 2001 by-pass a.femoralis PDK ve FN Motol 

AA-0 

Abusus - po CMP nekuřák, před příhodou kouřil minimálně krabičku cigaret denně; 

alkohol - před příhodou pil 5 velkých piv denně a 2-3 panáky tvrdého alkoholu, nyní 

má povoleno od lékaře pít maximálně 1 malé pivo a 2dcl červeného vína za den 

FA : W arfarin, Lozap, Agen, Lescol, Novalgin 

PA : částečný invalidní důchod od 2004 (po 3, ucpání by-passu); dříve pracoval jako 

kuchař 

SA : rozvedený po 2 letech manželství; dcera 22 let; žije s rodiči v Praze v panelovém 

domě v přízemí - do domu a k bytu musí překonat 1 O schodů; 

Sport- do 22 let hrál závodně fotbal; později se věnoval rekreačně nohejbalu, tenisu, 

stolnímu tenisu, plavání 

Záliby- sledování TV - t.č. zejména pro nácvik řeči 

NQ : 2.8.2005 se ráno probudil, vstal, uvařil si kávu, ~ když si k ní sedl a chtěl ji začít 

pít, vznikla náhle porucha hybnosti pravostnmných končetin, př~stal mluvit; matka 

rychle zavolala RZP; byl odvezen do FN Moto1 a přijat na Neurologickou kliniku, kde 

byl hospitalizován 14 dní. poté byl přeložen na lúžkové oddělení Klíniky Rehabilitace 

FN Motol, kde se rehabilitoval po 3 týdny; zpráva z Kliniky Rehabilitace FN Motol 

uvádí : klinicky těžká hemiparéza a expresivní afázie, během pobytu částečné zlepšení 

exprese i hybnosti PDK, progrese nálezu na PHK do plegie, ke konci pobytu na PHK 

středně těžká paréza s maximem kořenově, na PDK lehká až středně těžká paréza; 

Po propuštění z RK Motol byl přijat na RHB oddělení Nemocnice Milosrdných sester 

sv.Karla Boromejského, kde byl hospitalizován 3 týdny; poté byl propuštěn 

do domácího prostředí; v době, než nastoupil na Rehabilitační klinikll Malvazinky, 

což trvalo 3 měsíce, si cvičil sám doma; v této době začaly u pacienta díky nešetrnému 

cvičení bolesti P ramenm'ho kloubu, které trvají dodnes a omezují i průběh rehabilitace; 

na Rehabilitační klinice Malvazinky je pacient hospitalízován od 1 0.1.2006; pobyt zde 

by měl být ukončen 14.2 2006 
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3.2.1. Předchozí rehabilitace 

Klinika Rehabilitace FN Motol - ind L TV 2x denně; KR; TMT - fascie (blíže není 

v dokumentaci popsáno); PIR svalů dle KR; MOB blokovaných segmentů dle 

aktuálru'ho KR; využití prvků na neurofyziologickém podkladě - Vojtova reflexní 

lokomoce, Bobath koncept, PNF, senzomotorika; instruktáž k autoterapíi; vertikalizace 

za pomoci kozičky + nácvik chůze s kozičkou, o 2 a 1 FH 

RHB oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - kondiční 

cvičení; cvičení pravostranných končetin : cvičení na neurofyziologickém podkladě; 

nácvik rytmické stability; nácvik správného stereotypu chůze o FH i po schodech; 

ergoterapie - soběstačnost; logopedická cvičení 

3.2.2. Výpis ;ze zdravotní dokumentace pacienta: 

CT vvšetření 

2.8.2005 - vstupní vyšetření - normální nález - bez mámek akutní heťnoragie či 

rozvinuté ischémie 

8.8.2005 - CT mozlru - rozvinutá ischémie vlevo v povodí ACM.ARS ACI bilat 

UZ Ca a VB - vehni suspektivní uzávěr v odstupu vnitřní karotidy vlevo, stenóza zevní 

karotidy kolem 60% 

AG aortálního oblouku - subakutiú uzávěr ACI l.sin, jinak jen namačené difúzní 
i 

nástěnné AS změny 

Vstupní ergoterapeutické yyšetření - orientovaný, aktivně spolupracuje, velice 

komUllÍkativní; expresivní afazie; mobilita - samostatná chůze s lFH; ADL -

soběstačný, většinu činností provádí LHK, snaží se zapojovat i PHK, sebesycení -lžíce, 

vidlička, hygiena - zvládá sám (doma sedačka na vanu); LHK - bez omezeni; PHK -

dominance, snížená svalová síla, porucha taktilního i hlubokého čití, mírná spasticita, 

akt F v ~ 60°, Abd do 60°, E 10°, semifl.lokte omezeny - velká bolestivost ramene; 

vázne tužkový úchop, dynam.úchopy, obtížně se dotkne palcem malíku, vázne špetka 

a pinzetový úchop 

V stupni logopedické yyšetření - spontánní řečová produk.ce v pomalém tempu, jsou 

přítomny anomické pauzy, vázne aktualizace slova. Výskyt fonemických parafrází, 

agramatismů, ojediněle i narušení plynulosti - iniciální iterace slov. 
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Cílené pojmenování (konfrontační) dle obr. je dobré, s mírnými latencemi 

a u artikulačně náročnějších a víceslabičných slov s fonemickými záměnami. Výraznější 

·poruchy aktualizace pojmů se vyskytují až v rámci vět. 

Rozumění řeči není výrazněji narušeno - reaguje adekvátně na slovní pokyny i v rámci 

konverzačních témat. 

Čtení - brýle nepotřebuje, s porozuměním, při hlasitém čtení textu náznak slabikování, 

výskyt fonemických záměn ve stejných situacích jako je tomu u pojmenování. 

Psaní - původně pravák, nyní LHK, narušené psaní na diktát a spontánní psaní. Vázne 

sluch.analýza slova a ojediněle i graf. představa písmene. 

Závěr : narušení jazykového systému se týká převážně exprese - narušena aktualizace 

pojmů, přítomny fonemické záměny. Výskyt agramatismů slovních i větných. Čtení 

s porozuměním, ale zpomalené tempo se záměnami. Agrafie. 

3.2.3 Indikace k rehabilitaci 

Stp. iCMP s pravostrannou hemiparézou a expresivní fatickou poruchou 

Kineziologický rozbor 

i-LTV dle kineziologického rozboru 

Cvičení na neurofyziologickém podkladě - Vojtova meoda, PNF dle Kabatha, Bobath 

koncept, senzomotorika 

Cvičení na koordinaci pohybů, zlepšení stability, kontrola stereotypu chůze 

MT, kloubní mobilizace, úprava svalových dysbalancí 

LTVvbazénu 

Ergoterapie 

Logopedie 

Bazén- 30min - cvičení pro neurologické pacienty 

Magnetoterapie- na P ramenní kloub - program 15, 30min 

Klasická masáž šíje a zad 
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3.2.4. Diferenciální rozvaha 

CMP - vzhledem k dané diagnóze lze předpokládat 

!.poruchy komunikace- porucha řeči, porucha hybnosti jazyka 

2.poruchy mentální a gnostické- dezorientace, postihnutí intelektu, paměti, poznávání 

3.poškození hlavových nervů- poruchy zorného pole, okohybných nervů, nystagmus, 

paréza h.facialis, dysfagie, dysartrie 

4.poruchy motoriky- hemiparéza spastického typu 

S.postižení ramenního kloubu- subluxace, sy bolestivého ramene 

6.poruchy citlivosti- ztráta povrchové I hluboké citlivosti 

7 .autonomní funkce- poruchy kontinence močového měchýře, střeva, sexl.iální funkce 

8.poruchy rovnováhy 

3.3 Vstupní kineziologické vyšetření 

Ze dne 20.1.2006 

Status presens: 

Pacient je orientovaný osobou, místem, časem; je komunikativní, aktivně spolupracuje 

Expresivn{ afázie 

Výška 176cm; hmotnost 86kg; BMI = 27,8 

TK 155/100; TF 78/min; TT 36,4°C 

Vyprazdňování- kontinentní 

Změny na kůži - bpn 

Soběstačný; chůze s i bez lFH - riziko pádu O 

Stěžuje si na bolesti v P ramenním kloubu při pohybu a zejména pak v krajních 

polohách a na nejistotu a nestabilitu v chůzi 
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Vyšetření fyzioterapeu*cm: 

Stoj zezadu 

Stoj o širší bázi; váha těla spočívá na LDK; P hlezenní kloub ve valgózním postavení; 

výrazná Achillova šl~ha vpravo; LDK v ER v kyčelním kloubu; PDK v IR a Abd 

v kyčelllÍill kloubu; crista iliaca dx výš; SIPS dx výš; hypotrofie PVS dolní Lp; zvýšené 

napětí PVS horní Lp až střední Thp; doW úhel P lopatky níž; mediální okraj J> lopatky 

vzdálenější od páteře než L; L rameno výš; hlava úklon doleva; PHK v Abd a IR 

Stoj zboku 

Těžiště těla posunuto dopředu; anteverze pánve; protninujícf břicho; zkrácená 

a prohloubená L lordóza; zvětšená Th kyfóza; ramena v protrakčním postavení ~ P více; 

hlava v předsunu 

Stoj zepředu 

Příčné i podélné plochonoží bilat; hypotrofie P stehna; SIAS sin níž než dx; pupfk vlevo 

od střední osy; L rameno výš než P; hlava úklon doleva; PHK v IR 1;1 Add 

Vyšetření pomocí olovnice 

Zezadu - frontální rovina - olovnice probíhá podél páteře a prochází intergluteální 

rýhou, dopadá do středu mezi nohy 

Zepředu - břišní stěna prominuje, pupík je vychýlen doleva (cca 2,5cm), olovnice 

dopadá mezi špičky DKK 

Zboku - olovnice prochází před ramenním kloubem, středem kyčelního kloubu 

a dopadá do přední třetiny nohy 

Vyšetření na 2 vahách - L 65kg I P 20kg 

Vyšetření dýchání .,., převažuje břišní typ dýchání, je lehce asymetrické - více vlevo, 

vpravo téměř nulové rozvíjení hrudníku při dýchání 

Neurologické vyšetření 

pacient orientován osobou, mistem, časem, spolupracuje 

hlava a hlavové nervy 

hlava na poklep nebolestivá, normocefalie 

n. 1.: bpn, 

n. 11.: orientační vyš. zorného pole bpn. 

n.III" IV., VI.: oční štěrbiny sym., zornice izokorické, pohyb bulbů všemi směry bpn., 

strabismus O, diplopie O, nystagmus O, přímá a nepřímá fotoreakce bpn. 
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n. V.: kožní citlivost - hypestezi na P polovině tváře, komeální reflex výbavný, 

masseterový reflex výbavný, trofika žvýkacích svalů bp11. 

n.VII.: obličej symetrický, na výzvu schopen pokrčit čelo, zavřít oči, špulit rty, ... ; 

r. nazopalpebrální dobře výbavný - sym.; Chvostkův příznak - negat.; chuť 

bpn. 

n.VIII.: orientační vyš. sluchu - zhoršvný sluch vlevo; vyš. vestibulámího systému: viz 

níže 

n. IX.-XI.: poruchu polykání neguje, expresivní afázie - potíž~ jsou zejména se 

zařazením složitějších výrazů, občas se vyskytují agramatismy 

n.XII.: postavem jazyka v ústech bpn., plazí ve střední čáře 

krk a trup 

meningeální přízrtaky - O 

kožní břišní r.: epigastrický, mezogastrický, hypogastrický - hyporreflexie vpravo, 

vlevo normoreflexie 

vyšetření čití: povrchové - stranové srovnání (dermatomy ~. Ths, Th12 - na břiše i na 

zádech) - taktilní čití - vlevo nonnostezie, vpravo hypestezie, termické - vyš. pouze 

orientačně - vpravo hypestezie 

vyšetření HKK 

Držení a konfigurace : P ramenní kloub pokleslý, v Add a IR; semiflekční a pronační 

postavení v P loketním kloubu; P ruka tendence k ulnární dukci, prsty drženy 

v semiflexi v MCP a IP kloubech - aktivně možno plně extendovat, ale nastupuje 

spasticita; kůže bpn. 

Svalové napětí : LHK normotonie; PHK - na akrech patrná spasticita - nastupuje při 

změnách polohy nebo při zvýšeném úsilí provést pohyb I úchop; 

Svalová síla- orientačně - PHK sníž~ akrální síla - slabší sevření P ruky než L ruky, 

vpravo $ nástupem spasticity 

Aktivní a pasivní hybnost - LHK bez omezení ve všech kloubech; PHK - ramenní 

kloub- F akt.90°/ pas.l00°; Abd akt.50°/ pas. 60°; E pas/akt 10°; IRIER nelze vyšetřit 

pro bolest; 

Monosynaptické reflexy - C 5/8 - hyperreflexie vpravo, hyporeflexie vlevo 
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Pyramidové jevy zánikové - Mingazzini pozitivní - pokles PHK a současně nástup 

spasticity na akru; Hanzal pozitivní ; Rusecký pozitivní; Dufour pozitivní; Barré 

pozitivní; špetka- nelze vpravo, vlevo bpn; fenomén retardace - pozitivní - PHK - jen 

cca do 90° flexe, dále bolest 

Pyramidové jevy iritační - Hoffinann, Tramner, Juster - bpn. 

Vyš. díadochokinézy - zkouška supmace-pronace - P ruka vázne, nedotáhne 

do krajních poloh - hypodiadichokinéza, nástup spasticity 

Vyšetření taxe - zkoušky prst-nos I prst-ušní lalůček - vlevo bpn; vpravo - nepřesné 

hypometrie 

Vyšetření čití 

povrchové - všechny dermatomy - stranové srovnání - taktilní : vlevo normostezie/ 

vpravo hypestezie; algické : vlevo normostezie I vpravo hypestezie - reagqje pouze na 

silnější podněty, zvýšení tlaku; termické - vyšetřeno orientačně - vlevo normosteziel 

vpravo hypestezie 

hluboké - polohocit/ pohybocit - vlevo bpn I vpravo nesvede; stereognozie: vlevo bpn I 

vpravo pacient není schopen identifikovat různé předměty bez zrakové kontroly; 

palestezie: nevyšetřeno - ladička nebyla k dispozici 

vyšetření DKK 

Držení a konfigurace - PDK v Abd a IR v kyčelním kloubu, rekurvace P kolenního 

kloubu, kůže bpn. 

Svalové napětí - LDK bpn; PDK - na akru patrná spasticita 

Svalová síla- orientačně PDK slabší než LDK 

Aktivní a pasivní hybnost 

LDK - kyčelní kloub F s flektovaným kolenním kloubem akt/pas bez omezení, 

s extendovaným kolenním kloubem akt/pas 709 (zkrácení ischiokrurálm'ho svalstva) I 

Abd akt/pas bez omezení I IR, ER - akt/pas 35°bilat; kolenní kloub bez omezení; 

hlezenní kloub bez mezení 

PDK - kyčelní kloub F - kloubní rozsah shodný s LDK, při aktivním pohybu je pohyb 

nekoordinovaný I Abd - shodné s LDK I IR 5° I ER 40°; kolenní kloub bez omezeni; 

hlezenní kloub - menší kloubní rozsah než L hlezenní kloub všemi směry cca 5°, 

celkově pohyblivost tužší ve všech směrech 

Monosynaptické reflexy - L2-S2 - vpravo hyperreflexie; vlevo hyporeflexie 
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Pyramidové jevy zánikové - Mingazzini pozitivní - pokles PDK; Barré. fenomén 

retardace - bpn 

Pyramidové jevy iritační - extenční: Babinský vlevo negativní I vpravo pozitivní; 

Vítkův sumační fenomén- bpn I flekční: Rossolimo, Žukovskij - Kornilov- bpn 

Vyšetření taxe - zkouška- pata-koleno - vlevo bpn I vpravo - nepřesné - hypometrie 

Vyšetření čití 

povrchové- dermatomy L4, L5, St - stranové srovnání - taktilní : vlevo normosteziel 

vpravo hypestezie; algické: vlevo normosteziel vpravo hypestezie - reaguje pouze 

na silnější podněty, zvýšení tlaku; termické: vyš. pouze orientačně - vlevo normostezie 

I vpravo hypestezie 

hluboké - polohocit : vlevo bpn I vpravo nepřesné; pohybocit : vlevo bpn I vpravo 

nerozezná začátek a konec pohybupalestezie: nevyšetřeno - ladička nebyla k dispozici 

vyšeďenírovnováhy 

Rombergova zk. - Romberg I. bpn; Romberg ll. - stoj o střední bázi : předozadní 

titubace/ stoj o úzké bázi velmi nestabilní, dochází k semifle~čnímu držení v kolenních 

kloubech a inverzi P nohy/ stoj o široké bázi mírní laterolaterální titubace; Romberg III. 

- stoj na LDK - zvýšená aktivita svalstva celé končetiny I stoj na PDK ~ lze pouze 

s oporou o LHK, dochází k výrazné rekurvaci P koleruúho kloubu 

Hautantova zk:. - PHK - pokles a vychýlení doprava - výsledek může být zkreslen 

pro pozitivní zkoušku Mingazzini; LHK - mírné vychýlení doleva; při změně polohy 

hlavy (záklon s rotací) stejný výsledek 

Polohová závrať- žádné vegetativní změny pacient nepopisuje; nystagmus O 

Declayův test - bpn 

vyšeďení chůze 

Chůze s 1 FH - hemiparetická chůze - s cirkumdukcí PDK v kyčelním kloubu 

a rekurvací P kolenního kloubu, váme trojflexe PDK, pánev výrazný laterální posun 

doleva při zatížení PDK, trup mírně ukloněn doprava, PHK není zařazena do modelu 

chůze a je držena v mírné Abd a F v ramenním kloubu a F v lok~tním kloubu; při c.Půzi 

bez pomůcky je tento obraz celkově výraznější 

chůze po schodech - chůzi do schodů zvládá bez potíží, chůze je s přísunem; při chůzi 

ze schodů se cítí trošku nejistý, chůze je s přísunem a přidržuje se zábradlí 
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Jemná motorika, úchop 

Jemný - bidi~itální- bpn bilat; polydigitální - špetka - L ruka bpn, P ruka nesvede, 

diskoordinace, nástup spasticity; laterální (klíčový) úchop - bpn bilat 

Silový~ kulový -L tuka bpn, P ruka různě velká repozice ruky možná, válcový; háček 

bpn bilat 

Speciální funkční testy 

1. Test Barthelové (viz. příloha č. 3) 

příjem potravy 10 Potřebuje pomoc - nakrájet jídlo apod. 

Koupáni 5 Bez pomoci. 

péče o zevnějšek 5 Myje si obličej, holí se, čistí si zuby. 

Oblékáni 10 Soběstačný. 

ovládáni konečníku 10 Není inkontinentní. 

ovládáni močení 10 Bez problémů. 

přesun WC 10 Soběstačný. Sám se dokáže očistit, utřít, umýt. 

přesun postel- židle 15 Soběstačný. 

Lokomoce 15 Dojde 50m samostatně, 

Schody 10 Potřebuje pomoc n((bo dohled. 

Tabulka č. 1- Test dle Barthelové 

Výsledek - pacient dosáhl počtu 100 bodů, tedy plný počet bodů - pacient je 

soběstačný. 
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2. Hodnocení psychického stavu (Mini-Mental State Examination - MMSE) 

(viz. příloha č. 4) 

Pozn: je doporučeno neprovádět test u osob s fatickou poruch, přesto jsem test využila 

k získání základrtí informací o orientaci, paměti, pozornosti, pojmenování předmětů 

apod. 

skutečné body max počet bodů 

orientace: Který je rok? Který je měsíc? Den 5 5 

v týdnu? Dnešní datum? Kolikjehodin? 

Ve které zemi se házÍnl ? nac e. V jakém kraji? 5 5 
Městě? V jakém zařízení? Jaké oddělení? 

schopnost zapamatování 3 3 

pozornost a počítání 5 5 

paměť a výbavuost . 3 3 

gnosie: poznat a pojmenovat 2 předměty 2 2 

reprodukce o 1 

praxie: provést 3 na sebe navazujicí přl'kazy 3 3 

lexie 1 I 

grafie - I 

konstrukční praxie - 1 

, .. 
Tabulka č. 2 ~ I!odnocem psychického smvu ( MlUl-Mental State Exammation ) 

Pozn.: pacient dobře spolupracoval. Grafii a konstrukční praxii jsem neotestovala pro 

poruchu jemné motoriky. 

Výsledek -pacient doSáhl27 bodů, což je hodnoceno jako nórma. 
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Závěr vyšetření: 

Jedná se o 49-letého pacienta s pravostrannou hemiparézou a expresivní afázií 

po prodělané iCMP 08105. Pacient je mobilní i bez pomůcek (občas používá IFH). 

Chůze je hemiparetická. Ve stoji obraz Wernicke-Mannova držení. Porucha rovnováhy. 

Celkově je snížena svalová síla na P polovině těla s poruchou koordinace těla a zapojení 

P poloviny těla do pohybu. Pravostranná porucha čití povrchového i hlubokého, 

hyperreflexie šlachookosticová vpravo a hyporeflexie šlachookosticová vlevo. 

Pyramidové jevy zánikové jsou přítomny na PHK (Mingazzini, Hanzal, Rusecký, 

Dufour, Barré, fenomén retardace) i PDK (Mingazzini), pyramidové jevy iritační jsou 

pozitivní na PDK (Babinsky), ostatní pyramidové jevy jsou negativní. Na .akrech PHK 

a PDK je patrná spasticita (nastupuje při ZJllěně polohy, po zaujetí polohy inhibuje) . 

P ruka porucha jemné motoriky. Výrazně je omezena aktivní i pasivní hybnost 

P ramenního kloubu pro bolest- pohyb do Fl Abdl IR/ER. 

Pacient je plně soběstačný a bez psychické poruchy. 

Pozn. : pro účely názorného srovnání jsem zvolila funkční testy - stoj na 2 vahách, 

chůze, sed, kloubní rozsah v P ramenním kloubu a polohu opory o předloktí vleže 

na břiše ~jako ukazatele výsledku následující terapie. S jejím obsahem se může čtenář 

seznámit v kapitole - Zhodnocení efektu terapie 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý plán 

Krátkodobý plán 

Cíl subj. - odstranit bolest ramena PHK, zlepšit pohyblivost PHK a sílu pro přemíst~ní 

předmětů, zlepšit chůzi 

Cíl obj. 

Odstranění bolestivosti a zlepšení aktivního kloubního rozsahu P ramenního kloubu do 

Fl Abdl ER/ IR 

Zlepšení jemné motoriky, nácvik úchopu- ve spolupráci s ergoterapií 

Aktivace a posílení svalstva P poloviny těla a úprava stranové asymetrie trupu 

Zlepšení motoriky pravostranných končetin 

Zlepšení pohybové koordinace těla - nácvik/ edukace zapojení P poloviny těla 

do komplexnich pohybů 

N ácvik rovnováhy I zlepšení celkové stabllity pacienta 
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Zlepšení st~reotypu chůze - nácvik zatížení PDK (vyloučení rekurvace P kolenm'ho 

kloubu, lepší nanesení pánve nad P kyčelní kloub - eliminace cirkumdukce) I nácvik 

souhybu HKK-DKK 

Instruovat pacienta o režimových opatřeních a autoterapii 

Návrh terapie 

TMT v oblasti ramenních pletenců (zejména P) a šíje 

MOB - P lopatky aP ramenm'ho kloubu 

Cvičení na neurofyziologickém podkladě - PNF dle Kabatha (diagonály pro lopatku, 

pánev, PHK, PDK) 

Využití prvků z Bobath konceptu 

Ergoterpie - Cvičení na jemnou motoriku 

Logopedie 

FT: bazén - 30 min - cvičení pro neurologické pacienty , 3-krát týdně; vířivka PHK -

20 min, 36-37°C, denně; Magnetoterapie - na P ramenní kloub - program 15, 30min 

Dlouhodobý plán 

Cíl 

Udržení a zlepšení kloubního rozsahu P ramenního kloubu 

Zlepšování stereotypu chůze 

Zlepšení zapojování P poloviny těla do komplexních pohybových modelů 

Udržení co nejlepší samostatnosti a soběstačnosti pacienta 

Po propuštění navrhuji pokračovat v rehabilitaci ambulantní formou a doplnit případně 

rehabilitaci v domácím prostředí 

Doporučuji pacientovi rehabilitační pobyt v lázních 

3.5 Průběh rehabilitace 

3.5.1 Terapeutieká jednotka 23.1.2006 

Subj : pacient se cítí dobře, spolupracuje, je velmi snaživý a kladně motivovaný 

k terapii; nejvíce ho trápí omezená pohyblivost v P ramenním kloubu 

Obj : P ramenní kloub - F - akt/pas - 90°, Abd - akt/pas - 50°, obojí v krajních 

pozicích bolestivé; chůze - pacient přichází s lFH - obraz pravostranné hemiparézy 

s cirlaijndukcí PDK a rekurvací v P kolenním kloubu, chybí trojflexe PDK, rovněž 

chybí souhyb HKK 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky : 

Zmírnění bolestivosti, uvolnění a zlepšení pohyblivosti P ramermího kloubu 

Posílení a celkové zlepšení motoriky PHK I PDK 

Zlepšení stability I rovnovážných reakcí 

Nácvik chůze - nácvik zatěžování PDK + nácvik došlapu na PDK - zabránění r~kurvaci 

P kolenního kloubu 

Terapie: 

TMT- uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a ramenních pletenců 

MOB lopatky dle Lewita (vleže na boku) 

PNF- PHK ...,. 1.2. diagonála- posilovací technika pomalý zvrat - výdrž 

PNF - PDK - 1.2. diagonála..., posilovací technika pomalý zvrat 

PNF - vývojová řada - nácvik přetáčení na bok - PHK 2.diagonála extenční vzorec 

(aktivně s dopomocí), PDK 1.diagonála flekčnívzorec (aktivně) 

Korekce sedu - nácvik opory o DKK a HKK, korekce postavení trupu + nácvik 

stability v sedu 

Nácvik chůze - prvky z Bobath koncept - nácvik zatěžování PDK a střídavé zatěžgvání 

DKK + nácvik došlapu na PDK - zabránění rekurvaci P kolenm1lo kloubu 

Výsledek : subj I obj : pacient se cítí dobře - nácvik přetočení z lehu na zádech na bok 

zvládl na několikátý pokus dobře, bylo to pro něj ale fyzicky a koordinačně zpočátku 

složitější; opora a stabilita v sedu dobrá; nácvik zatěžování PDK a došlapu na PDK bez 

obtíží~ rekurvaci p·kolenm'ho kloubu se daří zčásti eliminovat 

Autoterapie : 

Aktivní cvičení PHK - u žebřin - pro zlepšení kloubní pohyblivosti - neprovádět přes 

bolest 

Nácvik zatěžování PDK - s oporou u žebřin - střídavé přenášení váhy + nácvik došlapu 

- pozor na rekurvaci P kolenního kloubu 

3.5.2 Terapeutická jednotka 24.1.2006 

Subj : beze Zlllěn 

Obj ~ stejný nález jako předešlý den 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Ovlivnění bolestivosti P ramenního kloubu a zlepšení pohyblivost\ 

Posílení a celkové zlepšení motoriky PHK I PDK 

Nácvik stability I rovnovážných reakcí v leže na boku a v sedě 
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Nácvik chůze - nácvik zatěžování~~- nácvik došl&pu na PDK - zabránění rekurvaci 

P kolenního kloubu 

Terapie: 

TMT - uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a ramenních pletenců + protažení fascie 

v oblasti šíje a oblasti C-Th přechodu 

MQB lopatky dle Lewita (vleže na boku) 

PNF - PHK - 1.2. diagonála- posilovací technika pomalý zvrat - výdrž 

PNF - PDK - 1.2. diagonála- posilovací technika pomalý zvrat 

PNF - vývojová řada - nácvik přetáčení na bok ~ PHK 2.diagonála extenční vzorec 

(aktivně s dopomocí), J>DK !.diagonála flekční vzorec (aktivně) 

Stabilizace trupu v leže ha boku bilaterálně 

Nácvik opory o DKK v sedě + stabilizace; + stabil~ trupu- v sedě 

Nácvik chůze - prvky z Bobath koncept - ná<;:vik zatěžování PDK a střídavé zatěžování 

DKK + nácvik dqšlapu na PDK - zabránění rekurvaci P kolenního kloubu 

Výsledek : subj I obj : pacient je velice snaživý; pohyblivost PHK volnější, kloubní 

rozsah - F 100° alct/pas, Abd - 70° akt/pas; lepší, bolestivost v krajních pozicích 

zůstává; nácvik přetočení na bok zvládl lépe než předešlý den; nácvik chůze zvládá 

výborně- je znát, že si pacient cvičí i sám ve svém volném čase 

Autoterapie : 

Aktivní cvičení PHK - u žebř41 - pro zlepšení kloubní pohyblivosti - neprovádět přes 

bolest 

Nácvik zatěžování PDK - s oporou u žebřin - střídavé přenášení váhy + nácvik nášlapu 

na PDK- pozor na rekurvaci P kolenm'ho kloubu 

3,5.3 Terapeutická jednotka 25.1.2006 

Subj : pacient se cítí dobře, k terapii přistupuje kladně a aktivně; stále se věnuje zlepšení 

pohyblivosti PHK v ramenním kloubu, stále ovlivněno bolestivosti 

Obi : P ramentú kloub - F - akt/pas - 100°, Abd - akt/pas - 70°; pohyblivost omezena 

pro bolest; při prová~ění pasivních pohybů v P ramenním kloubu drásoty; doporučen 

k RTG vyšetfení; celkově -lepší pohybová koordinace 

Cíl dnešní terapeutické j~dnotky ~ 

Ovlivnění bolestivosti P ramenního kloubu a zlepšení pohyblivosti 
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Zlepšení pohybové koordinace těla v prostof\1, nácvik cílených pohybů, včetně úchopu 

naPHK 

Nácvik chůze- nácvik zatěžování PDK +nácvik došlapu na PDK- zabránění rekurvaci 

P kolenního kloubu; + nácvik odvíjení plosky 

Terapie: 

TMT - uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a ramenních pletenců + protažení fascie 

v oblasti šíje a oblasti C-Th přechodu 

MOB lopatky dle Lewita (vleže na boku) 

PNF - PHK - 1.2. diagonála - posilovací technika pomalý zvrat 

PNF - PDK - 1.2. diagonála - posilovací technika pomalý zvrat 

PNF- vývojová řada- nácvik přetáčení na bok- PHK 2.diagonála extenční vzorec 

(aktivně s dopomocí), PDK !.diagonála flekční vzorec (aktivně) + využití rytmické 

stabilizace 

Nácvik stability v sedu + aktivní provádění diagonálních pohybů HKK (!.diagonála) -

nácvik koordinace pohybu a úchopu předmětu v prostoru PHK; totéž ve stoji 

Nácvik chůze - v sedu na lehátku - nácvik správného odvíjení P plosky; v rámci chůze 

nácvik střídavého zatěžování DKK + korekce odvíjení P plosky 

Výsledek : subj I obj : pacient se cítí dobře, jen ho obtěžuje bolestivost P ramenního 

kloubu; pohybovou koordinaci v rámci cvičení aktivních pohybů HKK zvládl bez 

problémů; úchop PHK a nácvik správného odvíjení plosky provokují na akrech 

spasticitu (ruka- prsty F, zápěstí ulnánú dukce; P noha - prsty F, hlezenní kloub 

plantární F) - po zaujetí polohy spasticita rychle inhibuje 

Autoterapie : 

Aktivní cvičení PHK - u žebřin - pro zlepšení kloubní pohyblivosti - neprovádět přes 

bolest 

Nácvik zatěžování PDK - s oporou u žebřin - střídavé přenášení váhy + nácvik nášlapu 

na PDK- pozor na rekurvaci P kolenního kloubu 
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3.5.4 Terapeutická jednotka 26.1.2006 

Subj : pacient byl na cvičení v bazénu, kde se pilně snažil rozcvičit PHK, v krajních 

pozicích ho omezuje bolest; jinak se cítí dobře 

Obi: P ramenní kloub - F - akt/pas ~ 100°, Abd - akt/pas - 80°; pohyb omezen pro 

bolest 

Cíl dnešní terapeutické jednotky : 

Ovlivnění bolestivosti a uvolnění pohyblivosti P ramenního kloubu 

Zlepšení pohybové koordinace - nácvik přetočení se na bok a na břicho 

Nácvik chůze - nácvik střídavého zatěžování DDK + nacvik došlapu na PDK 

(zabránění rekurvaci P kolenního kloubu) - výpady; korekce postavení v kyčelních 

kloubech 

Terapie: 

TMT - uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a ramelli).Ích pletenců + protažení fascie 

v oblasti šíje a oblasti C-Th přechodu 

MOB lopatky dle Lewita (vleže na boku) 

PNF - PHK- 1,2. diagonála- posilovací technika pomalý zvrat - výdrž 

PNF - PDK- 1.2. diagonála- posilovací technika pomalý zvrat - výdrž 

PNF - vývojová řada - PHK 2.diagonála extenční vzorec, PDK l.diagonála flekční 

vzorec - nácvik přetáčení na bok s dotočením se na břicho 

Nácvik opozy o předloktí vleže na břiše 

Nácvik a korekce chůze - střídavé zatěžování DKK, výpady, korekce postavení 

v kyčelních kloubech 

Výsledek : subj I obj : pacient přistupoval k terapii velice kladně; pohybová koordinace 

těla se zapojováním postižené P poloviny zlepšuje 

Autoterapie : 

Nácvik <ťhůze - Nácvik zatěžování PDK - s oporou u žebřin - střídavé přenášení váhy + 

nácvik nášlapu tla PDK - pozor na rekurvaci P kolenního kloubu; nácvik výpadů 

31 



3.5.5 Terapeutická jednQtka 30.1.2006 

Subj : během víkendu plaval v bazénu, cvičil u žebřin na zvětšení kloubního rozsahu 

v P ramenním kloubu; na bolesti v P ramenním kloubu si nestěžuje 

Obj :pohyblivost P ramenního kloubu - akt/ pas - Abd 80°, F 100° - pohyb celkově 

citlivější a v krajních polohách bolestivější ve srovnání s předešlýnl týdnem 

Poz:n. :pacient je o4eslán na RTG vyšetření P ramenního kloubu 

Cíl dnešní terapeutické jednotky : 

Ovlivt:lění bolestivosti P ramenního kloubu - uvolnění pohyblivosti PHK v ramenním 

kloubu 

Stabilizace trupu - aktivace trupového svalstva - nácvik polohy v kleku na čtyřech 

s oporou o dlaně 

Terapie: 

TMT - uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a ramenních pletenců + protažení fascie 

v oblasti C-Th přechodu 

MOB lopatky dle LeWita (vleže na boku) 

PNF - PHK - 1.2. diagonála- posilovací technika pomalý zvrat - výdrž 

PNF - PDK - 1.2. diagonála- posilovací technika pomalý zvrat- výdrž 

PNF- vývojová řada~ PHK 2.diagonála extenční vzorec (aktivně s dopomocí), PDK 

!.diagonála flekční vzorec (aktivně)- nácvik přetáčení na bok s dotočením se na břicho 

Cvičení v poloze na předloktích - stabilizace trupu 

Nácvik polohy kleku na čtyřech s oporou o dlaň - stabilizace trupu 

Stabilizační cvičení v sedu- stabilizace DKK + stabilizace trupu 

Výsledek : subj I obj - pru;ient se cítí dobře, je při cvičení velmi aktivní a snaživý; je 

třeba pacienta mírnit při cvičení PHK - snaií se zvětšit pohyblivost v P ramenním 

kloubu silově; po terapii - kloubní rozsah v P ramenním kloubu beze změn, ale pohyb je 

volnější; velice dobře zvládá pacient změny poloh z lehu na zádech přetočení na bok 

a na břicho, i do polohy na čtyřech; stabilizuje trup 

Autoterapie : 

Neprovádět žádná <;wičení týkající se P rame.Q.níbo kloubu 

Nácvik zatěžováni PDK - s oporou u žebřin - střídavé přenášení váhy + nácvik výpadů 

- odrazová fáze kroku z "{>DK 
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3.5.6 Terapeutická jednotka 31.1.2006 

Subj : vcelku se cítí dobře, jen si stále stěžuje na P bolestivé rameno 

Obi : shodný nález jako předešlý den; bolestivost P ramene jen v krajních polohách, 

ne během pohybu nebo v klidu 

Pozn. : výsledek RTG vyšetření P ramenního kloubu : RTG - P ramenní kloub - skelet 

porotický, mírné až středně pokročilé artrotické změny 

Cíl dnešní terapeutické jednotky : 

Ovlivnění bolestivosti P ramenního kloubu - vzhledem k nálezu na RTG považuji :z;a 

vhodné zařazení trakce P ramenního kloubu 

Zlepšení pohyboyé koordittace celého těla 

Nácvik chůze - nácvik střídavého zatěžování ODl<. + nácvik došlapu na PDK + 

výpady; korekce postavení v kyčelních kloubech 

Terapie: 

TMT - uvolnění měkkých tkání v oblasti š-íje a ramenních pletenců 

MOB -trakce v P ramenním kloubu v sedě na lehátku- dle Lewita 

PNF - PHK - 1.2. diagonála ( pasivně ) - s důrazem na trakci v ramenním kloubu 

PNF - PDK - 1.2. diagonála- posilovací technika pomalý zvrat- výdrž 

PNF - vývojová řa4a - PHK 2.diagonála extenční vzorec ( aktivně s dopomocí ), PDK 

!.diagonála flekční vzorec ( aktivně ) - nácvik přetáčení na bok s dotočením se 

na břicho 

Nácvik polohy v kleku - stabilizace trupu, aktivní pohyby HKK do všech směrů, 

cvičení s overballem 

Vertikalizace - stabílizace stoje 

Nácvik chůze - nácvik zatěžování PDK + nácvik došlapu na PDK + výpady; korekce 

postavení v kyčelních kloubech 

Výsledek: subj I obj- pacient se cítí po terapii velice dobře; velice dobře zvládl cvičení 

v kleku - objektivně velice stabilní poloha současně s aktivním cvičením HKK a trupu; 

rovněž reaguje pacient kladně na provedení trakce v P ramenním kloubu - objektivně 

zlepšení pohyblivosti a uvolnění v kloubu, subjektivně pacient udává zmírnění bolesti; 

nácvik chůze bez obtíží, pacient je velmi snaživý, k rekurvaci v P kolenrlím kloubu 

docházíniUllmnálně 

Autoterapie : 

Nácvik zatěžování PDK - z polohy v sedu, ve stoji u žebřin 

Nácvik chůze - došlapy a výpady PDK 
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3.5. 7 Terapeutická jednotka 1.2.2006 

Subj : pacient se cítí dobře; P rameno stále stejně pobolívá - s dopomocí se ho snažil 

rozcvičovat v bazénu 

Obj : přichází bez FH v nevhodné obuvi (otevřená obuv) - byl informován 

o nevhodnosti této obuvi; na akrech patrná spasticita; P ramenní kloub - F pas. 1 00°, 

Abd pas. ll 0°, E bez omezení 

Cíl dnešní terapeutické jedno!lcy : 

Ovlivnění bolestivosti a hybnosti P ramenního kloubu 

Nácvik polohy v kleku na čtyřech s oporou o dlaně a v kleku - cvičení stabilizace 

a pohybové koordinace v dané poloze 

Nácvik chůze - zatěžování PDK, nácvik odvíjení plosky, nácvik souhybu HKK 

Terapie: 

TMT- uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a ramenních pletenců 

MOB -trakce v P ramenním kloubu s PIR v sedě na lehátku - dle Lewita 

PNF - PHK- 1.2. qiagonála (pasivně)- s důrazem na trakci v ramenním kloubu 

PNF- vývojová řada- PHK 2.diagonála extenční vzorec (aktivně s dopomocí), PDK 

! .diagonála flekční vzorec (aktivně)- přetáčení na bok s dotočením se na břicho 

Nácvik polohy na čtyřech s oporou o dlaně - stabilizace trupu a ramenních pletenců; 

nácvik přenášení váhy z L poloviny těla na P polovinu 

Nácvik polohy v kleku - stabilizace trupu a ramenních pletenců + aktivní pohyby HKK 

do všech směrů 

Nácvik chůze- nácvik stereotypu chůze v sedu - nácvik souhybu BKK s DKK, nácvik 

odvíjení plosky, nácvik ~těžování PDK ~ chůze s oporou o předloktí terapeuta -

korekce postavení DKK v kyčelních kloubech + správné odvíjení plosky 

Výsledek : subj I obj - P ramenní kloub - pacient cítí po trakci uvolnění a v krajních 

pozicích nertí taková bolestivost, objektivně je pohyblivost volnější, ale kloubní rozsah 

nezměněn; nácvik polohy v kleku na čtyřech zvládl velmi dobře - rovněž lépe 

stabilizuje, je lepší rozložení váhy na končetinách, není tak patrný náklon na L stranu. 

Nácvik stereotypu chůze - souhybu HKKIDKK v sedu po počáteční výrazné koordinaci 

zvládl výborně; při nácviku odvíjení P plosky nastupuje spasticita na akru ( plantární F), 

ale rzcle inhibuje (pro následující terpii bude vhodné vzhledem k nastupující spasticitě 

věnovat se nácviku došlapů, DF v P hlezenním kloubu, za účelem inhibice spasticity); 

při nácviku chůze udržuje vzpřímené postavení těla a snaží se úspěšně korigovat 
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postavení v P kyčelním kloubu (PDK směřuje vpřed, neni elevace pánve ani Abd PDK 

v kyčelním kloubu) 

Autoterapie : 

Nácvik chůze - zaměření se na zatěžování PDK, došlap na PDK a korekci postavení 

PDK v kyčelním kloubu 

3.5.8 Terapeutická jednotka 2.2.2006 

Subj : p~cient špatně spal, necítí se "ve své kůži~'; stěžuje si na bolesti P ramenního 

kloubu, bolest vystřeluje z ramene po vnitřní straně paže až k zápěstí 

Obj : pacient celkově skeptičtější, v depresivním ladění; P ramenní kloub - akt I pas - F 

110°, Abd 80°, bolestivé nejen krajních pozicích, ale i v průběhu pohybu 

Cíl dnešní terapeutické íednotky : 

Ovlivnění bolestivosti P raxnenru'ho kloubu 

Nácvik chůze - - nácvik stereotypu chůze v sedu - nácvik souhybu HKK s DKK, 

nácvik zatěžování PDK - korekce postavení DKK v kyčelních kloubech 

Terapie: 

TMT - uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a ramenních pletenců + uvolnění 

a protažení fascií šíje a C-Th přechodu 

MOB -trakce v P ramenním kloubu s PIR v sedě na lehátku dle Lewita 

PNF - PHK ~ 1.2. diagonála pasivně- s důrazem na trakci v P ramenním kloubu 

Nácvik chůze - nácvik stereotypu chůze v sedu - nácvik souhybu HKK s DKK, nácvik 

zatěžování PDK - chůze s oporou o předloktí terapeuta - korekce postavení DKK 

v kYčelních kloubech 

Výsledek: subj I obj-:- pacient se cítí "všeljak", doufá, že zítra to bude lepší; objektivně 

nedošlo během terapie k žádným změnám - pacient vzhledem ke svému rozpoložení 

nespolupracoval, byl spíše pasivní 

AutoterNJie : 

Relaxac~ 
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3.5.9 Terapeutická jednotka 3.2.2006 

Subj : pacient se cítí lépe než předešlý den, nestěžuje si tolik na bolesti P rame~'ho 

kloubu 

Obj : P ramenní kloub - Fakt/pas ~ 110°, Abd akt/pas - 85°; obojí v krajních pozicích 

bolestivé 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

zmírnění bolestivosti P ramenního kloubu + uvolnění pohyblivosti 

posílení svalstva PHK I POK 

riácvik polohy v kleku na čtyřech s oporou o dlaně 

zlepšení pohybové koordinace P strany těla 

Terapie: 

TMT- uvolnění měkkých tkání v oblasti ramenních pletenců a šíje 

PNF - PHK - 1.2. diagonála - posilovací technika pomalý zvrat 

PNF - PDK - 1.2. diagonála - posilovací technika pomalý zvrat 

PNF - vývojová řada - PHK 2.diagonála extenční vzorec ( aktivně s dopomocí ), PDK 

!.diagonála flekční vzorec (aktivně ) - přetáčení na bok s dotočením se na břicho 

Nácvik opory o předloktí 

Nácvik polohy v kleku na čtyř<ťch s oporou o dlaně - stabilizace - odporóvá cvičení, 

nácvik rovnoměrného zatížení na končetinách + nácvik zatížení P strany těla 

Aktivní cvičení IIICK - nejprve v poloze v sedu na lehátku, poté ve stoji - cílené 

pohyby, koordinace pohybu v prosto~ trénink rovnovážných reakcí - vychylování 

ze stabilní polohy (házení s overballem) 

Výsledek: subj :pacient se cítí dobře, velice kladně reagov~ na aktivní cvičení HKK 

s verballem; obj : cíl dnešru terapie se podařilo naplnit - pacient zvládl polohu v kleku 

na čtyřech s oporou o dlaně be?: obtíží - postavení trupu v této poloze bez výrazného 

vybočení k L straně; během aktivního cvičení HKK s overballem - kloubní rozsah v P 

ramenním kloubu do F 140°; 

Autoterapie : 

aktivní cvičení HKK, PHK ne přes bolest; nácvik chůze podle dřívějšího návrhu 
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3.5.10 Terapeutická jednotb 6,2.2006 

Subj : pacient se dtí dobře, výrazné bolesti v P ramenním kloubu nemá; o víkendu se 

věnoval zejména nácviku chůze; v bazénu necvičil pro vyrážlQI na DKK 

Obj : P ramenní kloub - F akt/pas 110°, Abd akt 40°/ pas 700; v krajních polohách 

citlivé až bolestivé 

Cíl dnešní terap~tické iednotky : 

Ovlivnění bolesti a zlepšení pohyblivosti P ramenního kloubu 

Zlepšení pohybové koordinace - důraz na zapojení P strany těla 

Terapie : 

TMT - uvolnění měkkých tkání v oblasti ramenních pletenců, uvolnění a protažení 

fascií šíje a c .. Th přechodu 

MOB -trakce P rtuilenního kloubu s PIR v sedě na lehátku - dle Lewita 

Nácvik přetočení z lehu na zádech na bok a na břicho samostatně 

Nácvik opory o předloktí - nácvik zatěžování PHK + aktivní pohyby LHK 

Aktivní cvičení HKK v poloze v kleku - nácvik pohybové koordinace v prostoru -

cvičení s overballem 

Nácvik polohy v kleku na čtyřech s oporou o dlaně - ~těžování P strany těla - nácvik 

kvadrupedálnílokomoce 

Výsledek : subj I obj -vzhledem k tomu, že při používání prvků z PNF konceptu pro 

HKK, pacient předem očekává vznik bolesti v P ramenním kloubu a nedovolí tudíž 

provedení - docháZí k reflexnímu stažení tkání v P ramenním kloubu, vyřazuji tuto 

techniku jako vhodnou pro další terapii; 

Pacient velíce kladně reaguje na ~vní cvičení HKK s overball~ - pacient je 

rozptýlen a zapomíná na subjektivně nepříjemné pocity v P ramenním kloubu při tomto 

cvičení; 

Pohybová koordinace a zapojení P strany těla v poloze v kleku je velice dobrá; 

kvadrupedální lokomoce je prozatim pro pacienta silově i koordinačně velmi náročná 

Autoterapie : 

Nácvik chůze - pokračovat podle instrukcí dle předchozích terapií 
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3.5.11 Terapeutická jednotka 7.2.2006 

Subi : pacient se cítí dobře, na bolesti P ramenního kloubu si nestěžuje; včera odpoledne 

byl na masáži, po které se cítil a cítí velice dobře 

Obj : P ramenní kloub - F ákt/pas 120°, Abd akt 40°lpas 70°; vyšetření na 2 vahách 

L60kg/P25kg 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Zlepšení pohyblivosti v P ramenním kloubu 

Zlepšení pohybové koordinace a stability celého těla 

Nácvik chůze- symetrické zatěžování DKK; nácvik souhybu HKK; důraz na správné 

postavení v P kyčelním kloubu a správné postavení P plosky při chůzi 

Terapie: 

TMT - uvolnění měkkých tkání v oblasti ramenních pletenců, uvolnění a protažení 

fascií šíje a C-Th přechodu 

MOB -trakce P ramenm'ho kloubu s PIR v sedě na lehátku - dle Lewita 

Nácvik otáčení na bok a přetočení na břicho samostatně 

Nácvik opory o předloktí + nácvik uchopování předmětů v této poloze střídavě s oporou 

oLHKIPHK 

Nácvik polohy v kleku na čtyřech s oporou o dlaně - nácvik zatěžování P strany těla I 

přenášení váhy z DKK na HKK 

Nácvik polohy v kleku - zlepšování koordinace HKK-trupu v prostoru - nácvik 

zatěžování POK - opora o PDK v kleku + aktivní cvičení HKK v této poloze 

s overballem 

Nácvik chůze - trénink souhybu HKK-DKK v sedu, nácvik zatěžován PDK, korekce 

postavení v P kyčelním kloubu a postavení P plosky při chůzi 

Výsledek : subj I obj - pacient se , cítí po terapii dobře, uvádí, že "dostal do těla"; 

objektivně - vyšetření na 2 vahách po terapii - L55kg/P30kg; nález v P ramenním 

kloubu shodný s ruUezem před začátkem terapie; stabilita i pohybová koordinace 

v poloze v kleku - souhra HKK- trup - zvládá pacient bez obtíží; 

chůze -pod dohledem terapeuta dodržuje všechny instruk<;e výborně 

Autoterapie : 

P ramenní kloub - rotace - "opisování osmiček" tukou - pro uvolnění pohyblivosti v P 

ramenním kloubu 

Nácvik chůze - dodržování instrukcí dle terapie 
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3.5.12 Terapeutická jednotka 8.2.2006 

Subj : pacient se cítí dobře; večer ho trošku pobolívalo rameno, ale teď "to ujde" 

Obj : stejný nález jako předešlý den 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

Posílení/ aktivace P strany těla I zejména aktivace trupu v souhybech s HKKI DKK 

Zlepšení - nácvik pohybové koordinace celého těla 

Nácvik chůze • korekce postavení v P kyčelním kloubu/ korekce pohybu pánve/ nácvik 

souhybuHKK 

Terapie: 

TMT -uvolnění měkkých tkání v oblasti šíje a ramenních pletenců 

MOB -trakce P ramenm'ho kloubu s PIR v sedě na lehátku 

Nácvik otáčení trupu vleže na zádech/ otáčení na bok/ otáčení na břicho 

Cvičení v kleku na čtyřech s oporou o dlaně - nácvik zatěžování paretické strany těla/ 

stabilizační cvičení na zlepšení stability trupu 

Nácvik šikmého sedu (nejprve s oporou o předloktí, po té o dlaň) - nácvik opory o LHK 

a aktivní yvičení PHK - nácvik úchopu předmětů v prostoru; nácvik opory o PHK -

aktivace trupu 

Aktivní cvičení HKK s overballem v sedu na labilní ploše - koordinační cvičení 

Chůze - korekce postavení v P kyčelním kloubu/ korekce pohybu pánve/ nácvik 

souhybuHKK 

Výsledek : subj I obj :·pacient se cítí dobře; nejobtížnější pro něj byl nácvik šikmého 

sedu s oporou o PHK; v poloze v kleku na čtyřech - stabilní, bez vybočení trupu 

k neparetické straně těla; další zvládl velmi pěkně, velice se zlepšil v chůzi 

Autoterapie : 

Chůze - dodržování instrukcí dle terapie 

Uvolňování P ramenního kloubu - v sedu na židli provádět PHK rotace v ramenním 

kloubu 
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3.5.13 Terapeutická jeduotka 10.2.2006 

Subj : cítí se dobře 

Obj : viz. výstupní kineziologické vyšetření 

Cíl dnešní terapeutické jednotky : v rámci vyšetření ~ nácvik pohybové koordinace a 

nácvik chůze 

Terapie: 

TMT- uvolnění měkkých tkání v oblasti ramenních pletenců 

Cvičeni polohy v kleku na čtyřech s oporou o dlaně - nácvik zatěžování P strany těla -

přenášení váhy - stabilizační cvičení v poloze na čtyřech - nácvik stability trupu 

Stabilizační cvi~ení v sedu na labilní ploše (sed na čočce) + aktivní pohyby HKK 

v diagonálách pro HKK, cvičení s overballem, cvičení postřehu a pohybové koordinace 

HKK.-trup (vychylování z polohy chytánún overballu v prostoru) 

Chůze (pro celkové zhodnocení) 

Výsledek : viz. výstupní kineziologické vyšetření 

Autoterapie : pokračovat ve stávající terapii 

3.6 Výstupní kineziologické vyšetření 

Ze dne 10.2.2006 

Status presens: 

Pacient je orientovaný osobou, místem; časem; je komunikativní, aktivně spolupracuje 

Expresivní afázie 

Výška; hmotno_st, BMI, TK, TF, TI, vyprazdňování - bez~ změn 

Změny na kůži ...--na bércích vyrážka nezn~ého původu 

Stále přetrvávají bolesti P ramenm'ho kloubu 

Vyšetřen( fyzioterapeutem: 

Stoj zezadu 

Stoj spontánně vzpřímený; bez výrazného zatížení L strany těla; P hlezenní kloub ve 

valgózním postavení; výrazná Achillova šlacha vpravo; LDK v ER v kyčelním kloubu~ 
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PDK v IR a Abd v kyčelním kloubu; crista iliaca dx výš; SIPS dx výš; zvýšené nápětí 

PVS v oblasti Th.L přechodu; dolní úhel P lopatky níž; mediální okraj P lopatky 

vzdálenější od páteře než L; L rameno výš; hlava úklon doleva; PHK v IR a mírné Abd 

Stoj zboku 

Těžiště těla posunuto dopředu; anteverze pánve; prominujicí břicho; hyperlordóza Lp; 

zvětšená Th kyfóza; P rameno v protrakčnijn držení výrazněji než L rameno; hlava 

v předsunu 

Stoj zepředu 

Příčné i podélné plochonoží bilat; SIAS sin níž než dx; pupík vlevo od střední osy; L 

rameno výš než P; hlava úklon doleva; PHK v IR a mírné Abd 

Vyšetření pomocí olovnice 

Nález shodný se vstupním vyšetřením 

Vyšetření na 2 vahách - L 50kg I P 35kg 

Vyšetř~ni dýchání- převažuje břišní typ dýchání; lepší rozvíjení hrudníku při dýchání 

oproti vstupnímu vyšetření 

Neurologické yyšetření 

pacient orientován osobou, místem, časem, spolupracuje 

hlava a hlavové nervy 

lllava na poklep nebolestivá, normocefalie 

vyšetření hlavových nervů - beze změny 

krk a trup . 

meningeální příznaky - O 

kožní břišní reflexy - beze změny 

vyšetření čití - beze změny 

vyšetření HKK 

Drženi a konfigurace : P ramenní kloub v protrakčním postavení a níž než L; v IR 

a mírné Abd; semiflekční a pronační postavení v P loketním kloubu; P ruka tendence 

k ulnární dukci; prsty držel}.y v senůflexi v MCP a IP kloubech; kůže bpn. 

Svalové napětí : LHK normotonie; PHK - na akrech patrná spasticita - nastupuje pří 

změnách polohy nebo při zvýšeném úsilí provést pohyb I úchop; (v porovnání 

s počátečním stavem inhibuje spasticita rychleji) 
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Svalová síla ...- orientačně - svalová síla PHK stále snížena oproti LHK; ak:rální síla -

slabší sevření P ruky než L ruky, vpravo s nástupem spasticity 

Aktivní a pasivní hybnost - LHK bez omezení ve všech kloubech; PHK - ramenní 

kloub- F akt.140°/ pas.l40°; Abd akt.50° (pohyb je od počátku spojen s výrazným 

souhybem P lopatky i trupu, pohyb je bolestivý)/ pas. 70°; E pas/akt 15°; IRIER nelze 

vyšetřit pro bolest; 

Monosynaptické reflexy- beze změny 

Pyramidové jevy zánikové- beze změny 

Pyramidové jevy iritační -beze změny 

Vyš. diadochokinézy- beze změny 

Vyšetření taxe - beze změny 

Vyšetření čití 

povrchové -beze změny 

hluboké - beze změny 

vyšetření DKK 

Držení a konfigurace - PDK v Abd a IR v kyčelním kloubu; kůže bpn. 

Svalové napětí - LDK bpn; PDK - na akru spasticita - nastupuje s cílenými aktivními 

pohyby,např. při nácviku odvíjení plosky, také současně se zvýšeným úsilím provést 

daný pohyb 

Svalová síla- orientačně PDK slabší než LDK 

Aktivní a pasivní hybnost · 

LDK I PDK- nález shodný se vstupním vyšetřením 

Monosynaptické reflexy- beze změny 

Pyramidové jevy zánikové- beze změny 

Pyramidové jevy iritační -beze změny 

Vyšetření taxe - beze změny 

Vyšetření čití 

povrchové -beze změny 

hluboké - beze změny 
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~šeďenírovnováhy 

Rombergova zk. - Romberg I. I Romberg ll. - beze změn; Romberg III. - stoj na LDK 

- zvýšená aktivita svalstva celé končetiny I stoj na PDK - lze pouze s oporou o LHK, 

nedochází k tolik výrazné rekurvaci P kolennťho kloubu 

Hautantova zk. I Polohová závrať I Declayův test - beze změn 

~šetření chůze 

Chůze- s lFH anebo i bez; přetrvává obraz hemiparetické chůze; napadá na LDK, L 

krok kratšť; P plosku neodvíjí, spíše pokládá, při pokusu o odvíjení nastupuje na akru 

spasticita; nedostatečná trojflexe PDK; P kyčelní kloub tendence k abdukčnímu držení; 

souhyb PHK chybí, souhyb LHK. minimální; trup rovněž zařazen do modelu chůze 

minimálně; pod dohledem dodržuje a dbá na správné držení PDK, snaží se zapojovat 

i trup, chůze je pak symetrická, symetričtější zatížení DKK, kroky stejně dlouhé; 

chůze po schodech- chůze do schodů je střídavá, zvládá bez potíží; při chůzi ze schodů 

se cítí se jistější, ze schodů svede i střídavou chůzi, ale pro větší jistotu chodí 

s přísunem 

Jemná motorika, úchop 

Jemný I Silový - beze změn 

Speciální funkční testy 

1. Test dle Barthelové- beze změny 

2. Hodnocení psychického stavu (Mini-Mental State Examination - MMSE) - beze 

změny 
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Závěr vyšetření 

Pacient mobilní bez pomůcek. Chůze je stabilní, není nebezpečí pádu. Bez problémů 

zvl~d~ i chůzi do schodů a ze schodů. Pacient je plně soběstačný. 

Aktivní i pasivní hybnost PHK v ramenním kloubu se zlepšila, ale pro bolest je stále 

omezena hybnost nad horizontálu do Abd, velmi omezené pro bolest jsou také rotace. 

Dle RTG vyšetření jsou v P ramenním kloubu přítomny strukturální změny, které jsou 

velmi pravděpodobnou příčinou stávajícího omezeného pohybu. Jemná motorika PHK 

je stále porušena, na akru je patrná spastícita (v porovnání s počátečním stavem inhibuje 

spasticita rychleji). 

Aktivní a pasivní hybnost PDK bez výrazného omezení; na akru stále příznaky 

spasticity (v porovnání s počátečním stavem inhibuje spasticita rychleji). 

Přetrvává šlachookosticová hyperreflexie vpravo; pyramidové jevy zánikové jsou 

přítomné na PHK i PDK; pyramidové jevy iritačni - pozitivní Babinského příznak na 

PDK; rovněž porucha čití povrchového i hlubokého vpravo. 

Výrazně se zlepšila celková koordinace těla a zapojení P poloviny těla do komplexních 

pohybových :modelů. Svalová síla zlepšení, přesto stále vpravo snížená oproti levé 

straně těla. 

Výsledky funkčních testů beze změny. 

3. 7 Zhodnoceni efektu terapie 

Pacient v průběhu terapie velice dobře spolupracoval a k terapii samotné měl velice 

kladný přístup. Subjektivně se cítil během pobytu na Rehabilitační klinice Malvazinky 

velice dobře. 

Během této doby došlo u pacienta k výrazným objektivním změnám, co se fyziOterapie, 

ergoterapie i logope9je týče~ 

Společně jsme se v~novali terapii po dobu tří týdnů. Individuální cvičeni měl 

pacient indikováno denně. Obvykle probíhala naše terapeutická jednotka v dopoledních 

hodinách, pokud to dovoloval pacientův terapeutický plán, který kromě fyzioterapie 

zahrnoval tovněž fyzikální terapii, logopedii a ergoterapii. Dobu terapeutické jednotky 

jsem přizpůsobovala cílům daných jednotek a samozřejmě vlastnímu zdravotnímu stavu 

pacienta. V průměru trvala od 25min do 40min. 

Největším problémem v průběhu terapie byl pacientův bolestivý P ramenní 

kloub. Dle RTG vyšetření jsou přítomny strukturální změny (poróza, střední artrotické 
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změny). I přes tuto překážku se podařilo zvětšit kloubní rozsah v P ramenním kloubu 

oproti počátečnímu stavu. Bohužel se u pacienta neosvědčila technika PNF, které jsme 

se sice zpočátku věnovali a pacient velice dobře spolupracoval, později však ve dnech, 

kdy byly výraznější bolesti v P ramenním kloubu, přestal pacient umět dostatečně 

relaxovat, reflexně docházelo ke ztažení tkání v daném místě a pacient nedovolil pohyb 

provést. Proto jsme od této techniky upustili. V průběhu terapií se nejvíce osvědčilo 

začínat měkkými technikami v {)blasti P ramen:túho pletence, dále jsme pokračovali 

uvolněním P lopatky vleže na boku dle Lewita, velice pozitivně působila na uvolnění 

pohyblivosti i bolestivosti v P ramenním kloubu trakce i trakce s PIR dle Lewita v sedu 

na lehátku. Následně jsme se věnovali aktivnímu cvičení s overballe:m, kdy byl pacient 

rozptýlen a zapomínal na bolesti v P ramenním kloubu a dokázal se více uvolnit. 

Pro zvětšení svalového potenciálu PHK se nejvíce osvědčily komplexní pohyby 

nacvičované dle ontogenetické Vývojové řady, kdy jsme trénovali vzpřimovací a opěrné 

reakce, rovněž se za tímto účelem osvědčily prvky z Bobath konceptu. 

Pro zlepšení pohybové funkce PDK i zlepšení svalové síly PDK se nejlépe 

využila technika PNF, využili jsme zejména posilovací techniky pomalý zvrat a pomalý 

zvrat-výdrž. Dále byly vhodné prvky z Bobath konceptu - střídavé přenášení váhy 

z jedné končetiny na druhou, dále pak nácvik zatěžování PDK ze sedu na lehátku 

i během samotné chůze s oporou o předloktí terapeuta 

Chůze pacienta se zlepšila velice výrazně. Z typického obrazu hemiparetické 

chůze, která dominovala klinickému obrazu na počátku terapie, se podařilo eliminovat 

cirkumdukci v P kyčelním kloubu a rekurvaci P kolenního kloubu. Rovněž se výrazně 

zlepšilo zatěžování postižené končetiny, což souvisí s celkovým zlepšením stability 

v chůzi. Subjektivně se také pacient sám cítí v chůzi jistější, bez problémů zvládá ujití 

delší vzdálenosti a chůzi po schodech. 

Zlepšila se stabilita pacienta. Pro zlepšení stability se nejvíce osvědčily prvky 

z Bobath konceptu a nácvik vzpřimovacích reakcí, kdy jsme nejvíce využívaly vyvádění 

pacienta z rovnovážné polohy postrkováním a to v různých polohách - od nejnižších 

(polóha na břiše s oporou o předloktí) po nejvyšší (stoj). 

Zlepšení statiky dokládá výsledek vyšetření stoje na 2 vahách. 
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Pro náZornost nejdůležitějších změn, ke kterým došlo během terapie, připojuji 

tabulku č. 3. 

Změny ve funkčním testu v průběhu terapit; - yýsledek terapie 

Funkční 20.1.2006 10.2.2006 

test 

Stoj na 2 P 20kg I L 65 kg 

vahách 

P 35kg I L 50kg 

Chůze 

Sed 

Kloubní 

rozsah v 

P ramenním 

kloubu 

(SFTR) 

Hemiparetická chůze - výrazná Není cirkumdukce v P kyčelním 

cirkumdukce v P kyčelním kloubu, kloubu, není rekurvace v P 

rekurvace 

v P kolenním kloubu, chybí 

trojflexe PDK, 

flekční držení 

PHK + mírně v Abd, PHK není 

vůbec zařazena do stereotypu 

chůze 

Asymetrické držení - váha celkově Symetrické držení váha 

spočívá rovnoměrně rozložena na pánvi, sed 

na L straně pánve, P strana trupu je vzpřímený, zvýšené napětí PVS 

celkově v oblasti střední Thp a Th-L 

odlehčena, kyfotické držení trupu, přechodu, PHK držena v Add a IR 

zvýšené 

napětí PVS v průběhu celé páteře 

vpravo, 

PHK v mírné Abd v ramenním 

kloubu 

s 10-0-100 

F 60 - 0 - 0 
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v ramenním kloubu 

s 15-0-140 

F 70 - 0 - 0 



Opora o 

předloktí 

vleže na 

břiše 

Hyperlordóza v oblasti Lp, Hyperlordóza v oblasti Lp, kyfotické 

výrazná kyfóza postavení v oblasti Th-L přechodu, 

v oblasti Thp, celý trup padá na P Thp napřímenější, opora stále 

stranu, 

hlava a Cp v záklonu, ázne 

převažuje na LHK, P ramenní kloub 

v protrakci a IR - loket v úrovni 

napřímení, ramenm'ho kloubu 

vázne opora o PHK- je loktem za 

úrovní ramenního kloubu 

(pozn. obraz lm dle ontogenetické 

vývojové řady), opora spočívá 

naLHK 

Tabulka č. 3 - změny ve funkčním testu v průběhu terapte- výsledek terapte 

Pacient bude propuštěn domů a vzápětí začne docházet ambulantně do rehabilitačm'ho 

ústavu Na Slupi. 

Doporučuji zaměřit se na ovlivnění I odstranění bolestivosti P ramenního kloubu 

a zlepšení kloubního rozsahu v P ramenním kloubu. Dále lze zlepšit svalovou sílu P 

poloviny těla a rovněž zlepšovat pohybovou koordinaci. 
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4. ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila nastínit problematiku cévní mozkové 

příhody a zpracovat kazuistiku pacienta s touto diagnózou. V práci tohoto rozsahu není 

možné shrnout a podat vyčerpávající informace o tak rozsáhlé oblasti jakou cévní 

mozková příhoda je a rovněž vyčerpat možnosti všech technik, kterými můžeme 

postupovat při terapii pacientů s CMP. 

Spolupráce s pacientem byla velice přínosná po mnoha stránkách. Bylo zajímavé 

seznámit se blíže s konceptem manželů Bobathových, který se ukázal být 

nejužitečnějším vzhledem k reedukaci ztracené hybnosti pacienta, rovněž pak bylo 

velmi přínosné prakticky si vyzkoušet techniku PNF a přizpůsobit její využití aktuálním 

možnostem a stavu pacienta. 

Za jedinečnou zkušenost pro mou budoucí praxi považuji uvědomění si, jak 

předůležitá je trpělivost v prováděné terapii. Spolupráce s pacientem byla velice 

příjemná a ,jednoduchá", protože můj pacient byl velice kladně motivován k terapii 

a tak lepšení jeho stavu bylo patrné téměř ze dne na den. Tato skutečnost ve mně 

vzbuzovala potřebu trošku v terapii spěchat, abychom stihli co nejvíce vylepšit. Nejen 

však rychle nabyté a tudíž nedostatečně ukotvené znovu nabyté pohybové schopnosti 

pacienta, ale i profesionální dohled mé zkušenější vedoucí Michaely Vrablicové, mě 

naučili, že spěch se nevyplácí. Tento fakt považuji za základní přínos mé praxe a práce 

s pacientem. 

Prognózu pacienta, se kterým jsem měla příležitost spolupracovat, hodnotím 

pozitivně. Kladný přístup, aktivní spolupráce pacienta v terapii společně s cíleným 

výběrem kombinace různých fyzioterapeutických postupů využitelných po cévní 

mozkové přl'hodě jsou výborným předpokladem pro osvojení si maxima ztracených 

dovedností a udržení tak maximální možné funkční soběstačnosti pacienta. 

Zkušenost s pacientem po cévní mozkové příhodě mě obohatila a věřím, že 

nabyté zkušenosti uplatním ve své budoucí praxi i u pacientů s jinými diagnózami. 
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Příloha č. 1 

Wemicke-Mannovo držení : s flekční kontrakturou a addukcí HK k trupu, s extenčním 

držení DK v kolenním kloubu a s plantární flexí v hlezenním kloubu 
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HODNOCENí FUNKCNíHO INDEXU SOB:ĚSTACNOSTI 
-profil FIM-

příjem kon- propuš
trola tění 

Osobní péče: 
A Jídlo datum: 1---1..._--+---! 

B. Péče o zevnějšek 
C. Koupání 
D. Oblékání - horní končetiny, trup 
E. Oblékání - dolní končetiny 
F. Intimní hygiena 

Kontinence: 
G. Kontinence- močový měchýř 
H. Kontinence - konečník 

Přesuny: 

I. lůžko, židle, vozík 
J. wc 
K. Vana, sprcha 

Lokomoce: 
L. Chůze I Vozík 
M. Schody 

O Chůze O Vozík O Obojí 

Pohybová dovednost: součet (max. 91 bodů) 

Komunikace: 
N. Chápání O Audio O Video· 
O. Vyjadřování O Verb. O Neverb. 

Sociální aspekty: 
P. Sociální kontakt 
Q. Řešení problémů 
R. Paměť · 

O Obojí 
O Obojí 

Psychické funkce: součet (max. 35 bodů) 

I I I I 

I I I I 
f CELKOVÉ SKÚRE: součet (max. 126 bodů) ll I I 

Tabulka hodnocení: 

N ezávislost bez pomoci 
7 Plná soběstačnost (opakovaně) 
6 Částečná soběstačnost (pomůcka) 

Částečná závislost ·•·. 
5 Potřebný dohled 
4 Minimální pomoc (nemocný = 75% +) 

· 3 Střední pomoc (nemocný = 50% +) s pomoci 

Plná závislost 
2 Výrazná pomoc (nemocný = 25% +) 
1 Plná pomoc (nemocný = 0% +) 



činnost skóre 

příjem potravy 

koupání 

péče o zevnějšek 

oblékání 

ovládání konečníku 

ovládání močení 

přesun WC 

přesun postel- židle 

lokomoce 

schody 

I Celkové skóre 
(ma..""í. 100 bodů): 

Hodnocení: 

nesoběstačný 

10 

popis 

Soběstačný. Umí použít příbor nebo 
pomůcky, přijímá potravu v přiměřeném 
čase. 

5 Potřebuje pomoc (např. jídlo nakrájetl. 

5 

5 

10 

5 

10 

Dokáže bez pomoci. 

Myje si obličej, češe si vlasy, čistí si zuby, 
holí se (u elektrického strojku zvládne 
zástrčku). 

Soběstačný. Obuje si boty, ovládá zipové 
uzávěry, zapne sponky. 

Potřebuje pomoc, alespoň polovinu č~
ností dokáže v přiměřeném čase. 

Není inkontinentní. V případě potřeby 
umí použít čípek nebo klyzma 

5 Občasné problémy nebo potřebuje poJr.c-c 
s podáním čípku nebo klyzmatem. 

10 

5 

10 

5 

15 

10 

5 

15 

10 

5 

10 

5 

Bez problémů. V případě potřeby w:ci sár:l 
použít pomůcky ke sběru moči. 

Občasné problémy nebo potřebuje por:wci 
s pomůckami. 

Soběstačný včetně použití podložni r::li.sy. 
Nepotřebuje pomoc při úpravě oděvu, sám 
se dokáže očistit, utřít, umýt. 

Potřebuje pomoc pro nestabilitu, potřebuje 
pomoci při úpravě oděvu, utírání nebo 
s toaletním papírem. 

Soběstačný. Umí u vozíku použít brzdy 
a nožní podpěrky. 

Minimální pomoc nebo dohled 

Dokáže se posadit, při přesunech však 
potřebuje maximální pomoc. 

Dojde 50m samostatně nebo s opěrnými 
pomůckami (nikoli kolečková chodítka) 

Dojde s pomocí 50m. 

Dokáže samostatně dojet ve vozíku 50m, 
jen pokud není schopen chůze. 

Soběstačný, umí s opěrnými pomůc-
kami. 

Potřebuje pomoc nebo dohled. 

I I 
o- 40 

.Jl - 60 středně nesoběstačný 

61-95 

96- 100 

mírně nesoběstačný 

soběstačný 



PROTOKOL 
Hodnocení psychického stavu 
(Mini-Mental State Examination - MMSE) 

Orientace 

Skutečné/ Max. 
body j počet bodů 

Který je rok? Který je měsíc? Jaký je dnes den v týdnu? -·····1 5 
Kolikátého je dnes- dnešní datum? Kolikje hodin? 
(Za každou správnou odpověď je jeden bod.) 
Ve které zemi se nacházíme? Ve kterém jsme kraji? ------/5 
Ve kterém jsme městě? V jaké budově nebo v jakém zařízení se 
nacházíme? N a jakém jsme oddělení? 
(Za každou správnou odpověď je jeden bod.) 

Schopnost zapamatování 
Vyšetřující osoba vyjmenuje tři předměty rychlostí jednoho --·---/3 
slova za sekundu. 
Pacient je vyzván, aby názvy těchto tří předmětů zopakoval. 
(Za každou správnou odpověď je jeden bod.) 
(Poznámka: V případě potřeby se názvy předmětů vyjmenovávají 
tak dlouho, než si je nemocný zapamatuje. Počty opakování 
se zaznačí.) 

Pozornost a počítání 
Odečítat postupně a opakovaně číslo sedm od čísla sto. --·---/5 
Po pěti odečteních test končí- 93, 86, 79, 72, 65. 
(Za každou správnou odpověď je jeden bod, maximálně tedy 
pět bodů.) 
(Poznámka: Jako alternativní hodnocení pozornosti je možné 
požadovat zpětné hláskování slova "kniha" nebo "pokrm". ) 

Paměť a výbavnost 
Vyšetřující vyzve vyšetřovanou osobu, aby zopakovala tři ------/ 3 
předtím vyjmenované předměty (viz Schopnost zapamatování). 
(Za každou správnou odpověď je jeden bod.) 

Gnosie, reprodukce, praxie, lexie, grafie, konstrukční praxie 
Poznat a pojmenovat dva předměty- tužka (za správnou ------/2 
odpověď 1 bod) 
a náramkové hodinky (za správnou odpověď 1 bod). 
Opakovat po vyšetřující osobě: "Močálem černým kolem ------/ 1 
bílých skal." 
nebo: "Pr:10tec Čech a jeho bratr Lech." (Za správnou odpověď 1 bod.) 
Provést tři na sebe navazující příkazy: "Ukažte ukazovák ------/3 
pravé ruky, dotkněte se jím špičky nosu a potom se jím 
dotkněte levého ucha" 
(Jako alternativa: "Vezměte do pravé ruky list papíru, přeložte 
ho a potom ho položte na zem.") 
(Za každý správně provedený úkon na příkaz 1 bod, tj . maximálně 3 body.) 

Vyšetřovaná osoba má přečíst napsaný příkaz a provést ho. ------/ 1 
(N a listu papíru je napsáno: "Zavřete oči.") 
(Správné provedení 1 bod.) 
Napsat na papír jednu zvolenou větu. ------/ 1 
(Pokud věta dává smysl a obsahuje podmět a přísudek, započítává 
se za správné splnění úkolu 1 bod./ 
Nakreslit obrazce podle předlohy (např. dva do sebe zasahující ------/1 
pětiúhelníky). 
(Správné provedení 1 bod.) 

Výsledky: 
25 - 30 
21 - 24 
16 - 20 
15 a méně 

Celkové skóre: ---------bodů 

norma 
lehká kognitivní porucha 
střední stupeň kognitvní poruchy 
těžká kognitivní porucha 



7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AA alergická anamnéz~ 

A V arteria vertebralis 

BMI body mass index 

Bilat bilaterálně 

bpn. bez patologického nálezu 

C, Cp krční, krční páteř 

CMP cévní mozková ph'hoda 

CT počítačová tomografie (computer tomography) 

DK dolní končetina 

EKG elektrokardiogra:fie 

FA farmakologická anamnéza 

FT fyzikální terapie 

HK horní končetina 

IR interní ( vnitřní ) rotace 

koLkl. kolenní kloub 

kyč.kl. kyčelní kloub 

L levý 

LDK levá dolní končetina 

LHK levá horní končetina 

Lp bederní páteř 

LTV léčebná tělesná výchova 

m. musculus 

MOB mobilizace 

MR magnetická rezonance 

MT měkké techniky 

n. nervus 

negat. negativní 

NO nynějšj onemocnění 

OA osobní anamnéza 

P pravý 

PA pracovní anamnéza 
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PIR postizometrická relaxace 

PNF proprioceptivnf nervosvalová facilitace 

pozit. pozitivní 

PDK pravá dolní končetina 

PHK pravá horní končetina 

PVS paravertebrálni svalstvo 

RA rodinná anamnéza 

RTG rentgen 

SA sociální anaméza 

st. stupeň 

Stp. status post 

sym. symetrický 

Thp hrudni páteř 

TIA tranzitomí ischemická ataka 

TMT techniky měkkých tkáni 

USG ultrasonografie 

vyš. vyšetřeni 

ZR zevní rotace 

*** 
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