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Abstrakt
Název: Fyzioterapie u roztroušené sklerózy mozkomíšní – dotazníkové šetření
Cíle:

Cílem projektu je zmapovat pomocí dotazníkového šetření přístup

k fyzioterapii u pacientů s RS na vybraných pracovištích ve třech vybraných státech
Evropy. Předpokládáme, že získaná data objektivně ukáží rozdílný přístup k fyzioterapii
u nemocných s RS. Data budou dále použita pro přípravu srovnávací mezinárodní studie, která bude porovnávat efektivitu jednotlivých fyzioterapeutických postupů.

Metody:

V naší práci jsme použili dotazník, na kterém již dva roky pracuje tým

odborníků z organizace RIMS, SIG on mobility (Rehabilitation In Multiple Sclerosis,
Special Interest Group). Členkou zmíněné organizace je i PhDr. Kamila Řasová PhD.,
z jejíž iniciativy tento záměr vzešel. Tento dotazník byl zaslán koordinátorovi v dané
zemi. Ten pak dotazník vyplnil s odborníky na rehabilitaci. Vyplněné exempláře byly
zaslány do České republiky, kde proběhlo jejich statistické zpracování.
Výsledky: Zjistili jsme, že v jednotlivých zemích existují rozdíly mezi znalostí a používáním vyšetřovacích a terapeutických postupů. Dále pak, že vnímání obsahu tří základních fyzioterapeutických modelů u jednotlivých metod není ve všech zemích stejný.
Respondenti všech zemí se shodují v používání ICF modelu. Mezi sebou se liší např.
v používání a znalosti testů pro svalovou sílu, únavu a bolest.
Klíčová slova: používané způsoby hodnocení, fyzioterapeutické přístupy, obsah fyzioterapie
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Abstract
Title: Physical rehabilitation in Multiple Sclerosis – Questionnaire

Objectives: The objective of the project is to map approach to physiotherapy of patients with multiple sclerosis (MS) using a questionnaire in three selected countries in
Europe. We assume that the results objectively point out the diversity of approaches to
physiotherapy among patients with MS. The data collection will be further used to prepare an international comparative study comparing the effectiveness of various physiotherapeutic approaches.

Methods: The questionnaire, used in our study has been created by a team of experts
from organizations RIMS, SIG on Mobility (Rehabilitation in Multiple Sclerosis, Special Interest Group) during the last two years. PhDr.Kamila Řasová, PhD., from whose
initiative this study came, is a member of this organization. The questionnaire was sent
to the coordinator in each country. Then the coordinator completed the questionnaire
together with the experts in rehabilitation. Completed copies were sent to the Czech
Republic, where they were statistically analysed.

Results: We found out that in each country there are differences between knowledge
and usage of examination and therapeutic techniques. Furthermore, the perception of the
therapeutic content of the three basic models for physiotherapy methods is not the same
in all countries. Respondents of all countries agree on the fact that they used the ICF
model. They differ among themselves eg. in the use and knowledge of the tests for muscle strength, fatigue and pain.

Keywords: used kind of assessment, physical therapy approaches, content of physical rehabilitation
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Seznam použitých zkratek
ADL
AS.
BE
CGI
ČR
DKK
EDSS
EX.
GAS
HK
HKK
ICF
ICIDH
IT
MS
MSQLI
NA
NYHA
PNF
PROMS
RIMS
RS
SC.
SIG
SMART
USA
VAS
WHO

Activities of Daily Living
Assessment
Belgie
The Clinical Global Impressions Scale
Česká republika
Dolní končetiny
Expanded Disability Status Scale
Examination
Goal Attainment Scaling
Horní končetina
Horní končetiny
International Classification of Functioning, disability and health
International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps
Itálie
Multiple Sclerosis
Multiple sclerosis Quality of Life Inventory
No Answer

The New York Heart Association Functional Classification
Proproceptive neuromuscular facilitation
Patient Reported Outcomes Measurement System

Rehabilitation in Multiple Sclerosis
Roztroušená skleróza mozkomíšní
Scale

Special Interest Group
Specific, Measurable, Achievable, Realistic/Relevant, Timed
United States of America
Visual analogue scale
World Health Organization
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Úvod

1.

O roztroušené skleróze mozkomíšní jsem psala již svou bakalářskou práci a tak
bych ráda touto prací rozšířila své zkušenosti a znalosti týkající se rehabilitace těchto
pacientů.
V dnešní době je toto onemocnění velmi dobře zmapováno z hlediska jeho etiologie,
průběhu, symptomů, farmakologické léčby či léčby rehabilitační. Bohužel však nenaleznete v žádných zdrojích, jaká fyzioterapeutická metoda je pro daného pacienta nejefektivnější. Vzhledem k různorodosti onemocnění vybírají fyzioterapeuti svým klientům takový způsob rehabilitace, který sami považují za nejvhodnější bez odkazu na jakoukoliv souhrnnější studii. Z literatury vyplývá, že se přístupy liší nejen v rámci států
Evropy, ale stejně tak se liší mezi jednotlivými terapeuty v České republice. Pohled na
obsah neboli hlavní princip jednotlivých metod a konceptů je velmi rozdílný.
Předmětem výzkumu je používání jednotlivých terapeutických postupů v Evropě, jejich obsah a efekt vzhledem k stanovenému cíli terapie. Dalším předmětem zkoumání je
znalost a používání vyšetřovacích testů pro klasifikaci poruchy, aktivity a participace. V
současné době se problémem různých přístupů a odlišného chápání obsahu jednotlivých
fyzioterapeutických metod zabývá skupina mezinárodních odborníků Special Interest
Group on Mobility, Rehabilitation in Multiple Sclerosis pod vedením Kamily Řasové.1
Na základě získaných poznatků a podnětů jednotlivých odborníků z dosavadních pilotních studií byl sestaven nový dotazník COPHYREQUEST – leden 2012, který byl rozeslán na pracoviště ve třech vybraných evropských státech: Česká republika, Belgie a
Itálie. Předesílám, že se jedná o další krok k vytvoření konečné verze dotazníku, který
bude upraven na podkladně analýzy získaných dat z této studie. Díky této konečné verzi
dotazníku, který bude již v podobě webové aplikace, budeme moci popsat současný stav
fyzioterapie v Evropě a budeme moci stanovit hypotézy pro mezinárodní srovnávací
studii fyzioterapie u pacientů s RS.

1

ŘASOVÁ K., HERBENOVÁ A., MARTÍNKOVÁ P., HENZE T., CATTANEO D., JONSDOTTIR J., FEYS P., Towards an

Inventory of the Content of Physical Rehabilitation in Multiple Sclerosis accross Europe. Lifelong perspective: rehabilitation for MS
patiens with complex needs. In: Turku Conference proceedings, RIMS conference, Turku, Finland 2011:24.
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2.

Cíl studie
Cílem studie je zmapovat přístup k fyzioterapii u pacientů s RS na vybraných praco-

vištích těchto evropských zemí: Česká republika, Belgie a Itálie. Předpokládáme, že
získaná data objektivně poukáží na rozdílnost přístupů k fyzioterapii u pacientů s RS.
Data budou dále použita pro přípravu srovnávací mezinárodní studie, která bude porovnávat efektivitu jednotlivých fyzioterapeutických postupů.
Řešená otázka:


Jaké vyšetřovací metody používají experti (lékaři s atestací v rehabilitaci a fyzioterapeuti) u pacientů s RS, a které jsou nejvíce rozšířené v daných zemích?



Jaké terapeutické metody používají experti (lékaři s atestací v rehabilitaci a fyzioterapeuti) u pacientů s RS, a které jsou nejvíce rozšířené v daných zemích?



Na jaký cíl se zaměřují terapeuti během fyzioterapeutické lekce a na co vše má jejich přístup vliv?



Jsou všechny dostupné klasifikační metody používány v dotazovaných zemích stejně?



Je rozuměno jednotlivým přístupům v rehabilitaci pacientů s RS v rámci evropských
států stejně?
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Teoretická část

3.

3.1 Současný stav poznání
V devadesátých letech vznikl mezinárodní multidisciplinární tým evropských odborníků RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis), především z toho důvodu, že roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) začala patřit k nejčastějším invalidizujícím neurologickým onemocněním v Evropě.2
Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala v roce 1990 Mezinárodní klasifikaci poruch, disabilit a handicapů (ICIDH). Jedním z hlavních důvodů byla možnost
srovnatelného hodnocení, které by se dalo použít ve vzdělávání, sociální politice, klinické praxi, statistice a výzkumu.3 V roce 2001 byla WHO přijata nová verze pod názvem: „Mezinárodní klasifikace poruch, aktivit a participací“ (International Classification of Functioning, Disability and Health neboli ICF). Jonsdottir (2010) ve svém článku píše, že rehabilitace která je založena na podkladě ICF bude mít dopad na veškeré
potřebné oblasti od impairmanetu – funkce až ke kvalitě života – aktivitě a participaci.4

3.2 Filozofické rozdíly, které se odráží v rozdílném přístupu
v rehabilitaci
Na základě rozdílného myšlení a filosofického historického vývoje v jednotlivých
zemích, můžeme předpokládat, že i přístupy v rehabilitaci se budou lišit. Analytické
myšlení, které je základem současného pojetí přírodních věd, se používá především
v anglosaských zemích a odráží se v něm i přístup k léčbě a nemocným. Můžeme zde
najít vysokou kvalitu vyšetřovacích postupů, práci v multidisciplinárním či interdisciplinárním týmu, který se podílí na sběru dat. Pomocí těchto systematicky sebraných dat
je možno zhodnotit účinek léčby a následně může dojít k úpravě potřebné léčby. Odborníci společně stanoví cíle (goal setting), které by měly být tzv. SMART ("specific,
2

VACEK, J. Rehabilitace u roztroušené sklerózy. Rehabil. fyz. Lék. 2000, č. 3, s. 112-117.

3
ŠVESTKOVÁ, O., ANGEROVÁ ,Y., SLÁDKOVÁ, P., Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
(ICF)- kvantitativní měření kapacity a výkonu. Česk Slov Neurol N. 2009, č. 6, s. 580-586.
4
JONSDOTTIR, J. Application of the International Classification of Functioning, Disability and Health(ICF) to rehabilitation
of person with multiple sclerosis. Česk Slov Neurol N. 2010, č. 3, s. 333.
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measurable, achievable, realistic/ relevant and timed") – tj. specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a vhodně načasované.5 Oproti tomu tzv. kontinentální myšlení, které
je rozšířené i v České republice, se nespokojí jen s popisem povrchu, ale snaží se dostat
do vnitřku věci a najít co je všem věcem společné.
Tyto filosofické základy se odrážejí především v aplikaci neurofyziologických
metod, které se od šedesátých let dvacátého století (Bobath, Brunnstrom, Fay, Kabat,
Rood, Perfetti) až do současnosti rozšířily jak v anglosaských, tak kontinentálních zemích.6 Ačkoliv vycházejí ze stejných neurofyziologických poznatků (hlavně díky rozvoji internetu jsou všechny nové poznatky dostupné všem přibližně ve stejnou dobu),
jsou tyto poznatky pochopeny, a do praxe aplikovány, v jiném kontextu. (Řasová et al.,
2010).

3.3 Vyšetřovací techniky u pacientů s RS
Tato část bude věnována problematice otázek týkajících se popisu jednotlivých vyšetřovacích testů, které byly nasbírány během 3 leté práce celého týmu. Uvádím stručnou charakteristiku některých hodnotících systémů. Názvy škál jsou uváděny v anglickém jazyce. Pokud existuje český ekvivalent, je tento uveden v závorce za názvem anglickým.

3.3.1 Neurologické klasifikační škály


Expanded Disability Satus Scale (Kurtzkeho škála) – se skládá z osmi funkčních

systémů, které se hodnotí zvlášť, postižení v jednotlivých systémech pak dává výsledné
číslo (od 0 – znamená žádný nález v jakémkoliv z funkčních systémů, po 9,5 – bezmocný ležící pacient, neschopný efektivně komunikovat a jíst/polykat, 10 – smrt v důsledku
RS). Nejhojněji je tato škála však využívána v oblasti výzkumu léčiv pro pacienty s RS

5
BOVEND’EERDT, T.J.H., BOTELL, R.E., WADE, D.T. Writing SMART rehabilitation goals and achieving goal attainment
scaling: a practical guide. Clin Rehabil. April 2009, vol. 23, no. 4, p. 352-361.
6
GREGER, Rainer a Uwe WINDHORST. Comprehensive human physiology: from cellular mechanisms to integration. New
York: Springer, c1996, s. 96-108.
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a to pro již zmíněnou snadnou a rychlou orientaci v míře postižení (v míře invalidity)
pacienta.7


Multiple Sclerosis Funtional Composite – se skládá ze tří samostatně vyhodnoti-

telných částí, které testují funkci DKK, HKK a kognitivní funkce. Provedení testu trvá
cca 20–30 minut.8


Short and Graphic Ability Score – je jednoduché nefyzikální měření, jehož sou-

částí je 10 m – timed test a Nine Hole Peg test pro pravou a levou HK.9


The Guy´s Neurological Disability Scale – dotazník, který obsahuje 12 různých

částí na úrovni disability. Každá část je hodnocena na škále od 0 (norma) do 7 (smrt
z důvodu RS). Otázky se týkají širšího časového horizontu a nikoliv pouze dne kdy jej
pacient vyplňuje.10


Triano Functional Scale – byla vytvořena pro určení efektivity celkového ozáře-

ní lymhoidy u chronicko – progresivní formy RS. Hodnotí funkční schopnosti pacientů
ve třech kategoriích – chůze, ADL a přesuny. Používá stupnici od 0–12. 11


Scripps Neurological Rating Scale – je neurologické vyšetření s přidanými testy

pro disfunkci močového měchýře, střev a sexuálních funkcí. Používá se stupnice od
0 (maximální abnormalita) do 100 (norma). 12


Quantitative Examination of Neurological Function – jedná se o klasické neuro-

logické vyšetření, které obsahuje anamnézu, vyšetření hlavových nervů, HKK a DKK,
vyšetření stoje a chůze, vyšetření čití a páteře.13

7
HARRISON, Tinsley Randolph, Stephen L HAUSER a Scott Andrew JOSEPHSON. Harrison's neurology in clinical medicine. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Medical, c2010, s. 325.
8
FISCHER, J S, R A RUDICK, G R CUTTER a S C REINGOLD. The Multiple Sclerosis Functional Composite measure
(MSFC): an integrated approach to MS clinical outcome assessment. Multiple Sclerosis [online]. 1999-08-01, roč. 5, č. 4, s. 244-250
[cit. 2012-07-16]. Dostupné z: http://msj.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/135245859900500409.
9
VANEY C., VANEY S., WADE D.T., SaGAS, the Short and Graphic Ability Score: an alternative scoring method for the
motor components of the Multiple Sclerosis Functional Composite. Mult Scler. 2004, vol. 10, no. 2, p. 231-42.
10
ROSSIER P., WADED.T., The Guy's Neurological Disability Scale in patients with multiple sclerosis: a clinical evaluation
of its reliability and validity. Clin Rehabil. January 2002, vol. 16, no. 1, p. 75-95.
11
EDITED BY ALAN J. THOMPSON, Edited by Alan J.Chris Polman. Multiple sclerosis: clinical challenges and controversies. St. Louis: Mosby, 1997, s. 157-160.

12
EDITED BY ALAN J. THOMPSON, Edited by Alan J.Chris Polman. Multiple sclerosis: clinical challenges and controversies. St. Louis: Mosby, 1997, s. 157-160.
13

AMBLER, Zdeněk. Neurologie pro studenty všeobecného lékařství. Dotisk [2., přeprac. vyd.]. Praha: Karolinum, 1997, s. 16.
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Disease Steps – poskytuje informace o funkční disabilitě především na základě

chůze. Hodnotí se na škále od 0 (norma) do 6 (omezení na vozíku). Používá se pro sledování změn po terapii.14

3.3.2 Klasifikační modely


International Classification of Functioning, Disability and Health (Mezinárodní

klasifikace poruch, aktivit a participací) – tato klasifikace zahrnuje rehabilitaci v rámci
zdravotní služby. Byla přijata pro státy Evropské unie jako základ politiky rehabilitace.15


Goal Attainment Scaling – jde o velmi specifický hodnotící model, kde je paci-

ent rovnocenným partnerem v rehabilitačním týmu. Spolu s ním jsou stanoveny cíle
terapie a časový odhad kdy by jich mělo být dosaženo. Hodnotí se každý pacient individuálně pomocí 5 bodové škály pro každý cíl. Pokud dosáhne požadované úrovně je
ohodnocen 0, pokud se proti předpokladu zlepší, použijeme +1 (o něco lepší) či
+2 (mnohem lepší), pokud se proti předpokladu zhorší, používá se –1 (o něco horší) či –
2 (mnohem horší). 16


Patient Reported Outcomes Measurement System – model vyvinut v roce 2004

týmem odborníků, které sdružila organizace National Institute of Health. Byla vytvořena databáze, která propojuje výzkumná centra s klinikami, kde jsou pacienti testováni.
Pacient je dotazován v několika oblastech – fyzické, psychické, sociální, únava, bolest a
dle svých schopností na tyto odpovídá.17

14
Classifications: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). World Health Organization [online].
2012 [cit. 2012-07-16]. Dostupné z: http://www.who.int/classifications/icf/en/.
15
ŘASOVÁ, K., KRÁSENSKÝ, J., HAVRDOVÁ, E., OBENBERGER, J., SEIDEL, Z., DOLEŽAL, O., et al. Is it possible to
actively and purposely make use of plasticity and adaptability in the neurorehabilitation treatment of multiple sclerosis patients? A
pilot project. Clin Rehabil. March 2005, vol. 19, no. 2, p. 170-181.
16
KIRESUK, Thomas J. a Robert E. SHERMAN. Goal attainment scaling: A general method for evaluating comprehensive
community mental health programs. Community Mental Health Journal [online]. 1968, roč. 4, č. 6, s. 443-453 [cit. 2012-07-16].
Dostupné z: http://www.springerlink.com/index/10.1007/BF01530764.
17
The Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS): A Walk Through the First Four Years.
Nihpromis [online]. 2009 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z:
http://www.nihpromis.org/Documents/PROMIS_The_First_Four_Years.pdf.
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3.3.3 Tolerance na zátěž


Heart rate (tepová frekvence) – můžeme jí měřit orientačně rukou, nebo pomocí

tzv. nejrůznějších sporttesterů. Slouží nám k orientaci, jakým způsobem pacient reaguje
na zátěž.18


Rate of perceived exertion (Borgova škála) – jde o subjektivní hodnocení paci-

enta během fyzické aktivity, kdy pacient hodnotí na škále do 6 do 20, jak se během dané
aktivity cítí.19


NYHA Functional Classification (Funkční klasifikace podle NYHA ) – jde o sub-

jektivní odhad pacientových funkčních schopností na základě symptomů.20

3.3.4 Funkční vzorce chůze


Spatio-temporal parameters, e.g. stride length, cadence and walk ratio – sledo-

vání chůze během běžné aktivity. Rozlišujeme chůzi I – přirozená normální chůze a
chůze II – se zavřenýma očima. Vyšetřuje se také chůze po špičkách a po patách.21


Timed tandem gait – používá se k určení ataxie. Pacient jde po rovné čáře a kla-

de patu jedné nohy k palci druhé nohy.22

3.3.5 Svalová síla


Medical Researche Council Scale – vznikl v roce 1976 a slouží k hodnocení

motorické funkce svalu. Používá 6 bodovou škálu. Stupeň 5 je považován za normu. 23


Motor club assessment – test, který má 28 činností, je rozdělen do dvou částí –

na impeirment a disabilitu. V rámci impeirmentu se hodnotí na 3 bodové škále 7 činností pro HKK a 3 pro DKK. V rámci disability se hodnotí 18 činností zahrnující rov18
What is the New York Heart Association classification of severity of heart failure symptoms?. In: Clinical Knowledge Summaries [online]. 2011 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z:
http://www.cks.nhs.uk/heart_failure_chronic/background_information/nyha_classification_of_symptoms.
19

BORG, Gunnar. Borg's Perceived exertion and pain scales. Champaign, IL: Human Kinetics, 1998, viii, 104 p., s. 42-48.

20

What is the New York Heart Association classification of severity of heart failure symptoms?. In: Clinical Knowledge Summaries [online]. 2011 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z:
http://www.cks.nhs.uk/heart_failure_chronic/background_information/nyha_classification_of_symptoms.
21

AMBLER, Zdeněk. Neurologie pro studenty všeobecného lékařství. Dotisk [2., přeprac. vyd.]. Praha: Karolinum, 1997, s. 17.

22
BURKS, Jack S a Kenneth P JOHNSON. Multiple sclerosis: diagnosis, medical management, and rehabilitation. New York:
Demos, c2000, xviii, 598 p., s. 238-239.
23

LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, s. 220-225.
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nováhu a celkový pohyb těla na 4 bodové stupnici, která určuje, jak velkou pomoc pacient vyžaduje.24


Rivermead motor assesment – test vytvořili fyzioterapeuti z Rivermead Rehabili-

tation center v Oxfordu v roce 1979. Rozlišují se 3 kategorie: sed, přesuny a chůze, kontrola trupu a DKK a funkce DKK. Schopnosti se hodnotí na zvládnuté a nezvládnuté.25


Muscle Function Testing – Janda V.(Funkční svalový test dle Jandy) – jde o ana-

lytický test, který hodnotí svalový tonus vyšetřovaných svalů na škále od 0 (žádný stah)
do 5 (normální stav).26


Isokinetic dynamometry – používá se k objektivnímu hodnocení odolnosti, síly a

vytrvalosti měřené svalové skupiny.27


Isometric dynamometry – používají se ruční dynamometry či piezoelektrické

tenzometry, které měří sílu stisku, kterou je pacient schopen působit na určité těleso po
určitou dobu. 28

3.3.6 Svalový tonus


Ashworth scale – škála hodnotící intenzitu svalového tonu od 0 do 4. Jde o

nejpoužívanější škálu u spastických pacientů.29


Tardieu scale – tato škála hodnotí svalový tonus při různých rychlostech.30



Spasm Frequency Scale- v této škále se hodnotí počet spasmů za den na škále od

0 do 4. 0 = žádný spasmus, 4 = 10 a více spasmů za den.31

24

MEADOWS, Linzi, Sue RAINE a Mary LYNCH-ELLERINGTON. Bobath concept: theory and clinical practice in neurological rehabilitation. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009, s. 202.
25

JANDA, Vladimír. Funkční svalový test. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996, s. 13-15.

26

JANDA, Vladimír. Funkční svalový test. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996, s. 12.

27
BALTZOPOULOS V., BRODIE D. A., Isokinetic Dynamometry: Applications and Limitations. Sports Medicine. 1989, vol.
8, no. 2, p. 101-116.
28
HRNČIAROVÁ D., Antropometrická vyšetření a měření svalové síly u geriatrických pacientů. ČES GER REV. 2007, roč. 5,
č. 2, s. 96-101.
29
KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ a Jaroslav DUFEK. Spasticita: mechanismy, diagnostika a léčba. 1.vyd. Praha: MAXDORF, 2004, s. 317-321.
30
KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ a Jaroslav DUFEK. Spasticita: mechanismy, diagnostika a léčba. 1.vyd. Praha: MAXDORF, 2004, s. 317-321.

31
KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ a Jaroslav DUFEK. Spasticita: mechanismy, diagnostika a léčba. 1.vyd. Praha: MAXDORF, 2004, s. 317-321.
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Adductor Tone Rating – číselná škála hodnotící svalový tonus ve specifické sva-

lové skupině – adduktory kyčle.32


The Multiple Sclerosis Spasticity Scale – měří dopad spasticity na kvalitu života.

Stupnice obsahuje 88 otázek rozdělených do 8 částí. Otázky měří subjektivní vnímání
dopadu spasticity na různé klinické oblasti a to jak na fyzické, tak psychické úrovni.33


Electromyography – používá se jehlová elektroda nebo povrchové zapojení elek-

trod. Používá se k vyšetření spastických svalů, k vyšetření náboru motorických jednotek
či k odhalení kontraktur. 34

3.3.7 Zrakové a okulomotorické funkce


Low-contrast letter acuity – testuje zrakovou ostrost a rozlišovací schopnost

zraku, tedy kontrastní vidění.35


Snellen chart – vychází z faktu, že existuje vztah mezi velikostí písmena a vzdá-

leností. V grafu jsou písmena nebo číslice seřazena od největšího po nejmenší. Ve
zlomku 20/20 představuje první číslice vzdálenost, 20 stop; druhé číslo představuje
vzdálenost, ze které by mělo průměrné oko takovou číslici vidět. 20/20 tedy znamená,
že na vzdálenost 20 stop může oko přečíst určitou velikost písmene. 36


Sloan charts – test velmi podobný Shnellen chart, zde je však základním rozli-

šovacím principem stupeň kontrastu viděného symbolu, i když se zároveň liší i velikostí. 37

32
KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ a Jaroslav DUFEK. Spasticita: mechanismy, diagnostika a léčba. 1.vyd. Praha: MAXDORF, 2004, s. 317-321.
33
MS Practice – for health professionals: Spasticity and multiple sclerosis (MS). MS Australia [online]. 2009 [cit. 2012-07-16].
Dostupné z:
http://www.msaustralia.org.au/documents/MS-Practice/spasticity.pdf.

34

PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 158.

35
REGAN, D a D NEIMA. Low-contrast letter charts in early diabetic retinopathy, ocular hypertension, glaucoma, and Parkinson's disease. British Journal of Ophthalmology [online]. 1984-12-01, roč. 68, č. 12, s. 885-889 [cit. 2012-07-16]. Dostupné z:
http://bjo.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bjo.68.12.885.

WATT. How Visual Acuity Is Measured. In: MD Support [online]. 2003 [cit. 2012-07-16]. Dostupné z:
http://www.mdsupport.org/library/acuity.html.
36

37

HERNDON, Robert M. Handbook of neurologic rating scales. 2nd ed. New York, N.Y.: Demos Medical Pub., c2006, s. 184.
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Visual impairment scale – jedná se o dotazník, který vyplňuje pacient sám. Po-

suzují se problémy s jednoduchými vizuálními činnostmi jako např.: čtení, sledování
televize.38


Pelli–Robson chart – písmena jsou uspořádána do skupin po třech, kdy v jedné

řadě jsou 2 trojice. V rámci trojice mají písmena stejný kontrast. Kontrast se snižuje
z jedné trojice na druhou a to i v rámci jednoho řádku.39


International cooperative ataxia rating scale, part oculomotor function – jedná

se o širokou škálu, která obsahuje podškály pro kvantitativní hodnocení poruchy postury a postoje, ataxie, disartrie a okulomotorických funkcí.40

3.3.8 Mentální a psychologické funkce


Mini-Mental State Examination – skládá se z deseti otázek a úkolů, které jsou

hodnoceny na škále od 0 do 5. Ověřuje se orientace, paměť, schopnost pojmenování
předmětů, porozumění řeči, schopnost psaní.41


Paced Auditory Serial Addition Test – zaměřuje se na testování kognitivních

funkcí. Jeho principem je poslech nahrávky a odpovídání na otázky dle instrukcí. Existují dvě verze, aby se zabránilo jejich naučení a následně ke zkreslení výsledků.42


Paced visual serial addition test – je taktéž zaměřen na hodnocení kognitivnách

funkcí, ale oproti předešlému se k tomu využívá poslech nahrávky a vyplnění předtištěného dotazníku dle instrukcí.43


Symbol digit modality test – jde o 5 minutové vyšetření sledující jakoukoliv

mozkovou poruchu pomocí jednoduchého úkolu. Pacient dostane klíč podle něhož musí
spojit římské číslice do geometrických tvarů. Může test provádět ústně nebo písemně.44
38

BURKS, Jack S a Kenneth P JOHNSON. Multiple sclerosis: diagnosis, medical management, and rehabilitation. New York:
Demos, c2000, s. 275.
39

HENDEE, W. Perception of visual information. Vyd. 1. New York: Springer-Verlag, 1997, s. 76.

40
SCHMAHMANN, Jeremy D., Raquel GARDNER, MACMORE a Mark G VANGEL. Development of a Brief Ataxia Rating
Scale (BARS) Based on a Modiﬁed Form of the ICARS. Movement disorders. 2009, roč. 24, č. 12, s. 1820-1828.

41
VAŇÁSKOVÁ, Eva. Testování v rehabilitační praxi – cévní mozkové příhody. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004, s. 32.
42

M. FILIPPI, M.M. Neurodegeneration in multiple sclerosis. 1. Ed. Milan: Springer, 2007, s. 98-99.

43

M. FILIPPI, M.M. Neurodegeneration in multiple sclerosis. 1. Ed. Milan: Springer, 2007, s. 98-99.

44
DRAKE, A., B. WEINSTOCK-GUTTMAN, S. MORROW, D. HOJNACKI, F. MUNSCHAUER a R. BENEDICT. Psychometrics and normative data for the Multiple Sclerosis Functional Composite: replacing the PASAT with the Symbol Digit Modali-
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Perceived Deficits Questionnaire – dotazník obsahující otázky týkající se prob-

lémů s pamětí, pozorností a soustředěním.45


Beck Depression Inventory – používá se k identifikování depresivních sympto-

mů. Obsahuje 21 položek. Každá z nich popisuje chování při určitém depresivním stavu. Škála do 0 do 3 určuje závažnost příznaků. Celkové skóre je součtem výsledků pro
každou položku.46

3.3.9 Únava a bolest


Fatigue Impact Scale – škála měřící fyzickou, kognitivní a sociální únavu. Sta-

novuje jak celkové skóre, tak skóre pro každou oblast zvlášť. Skládá se ze 40 otázek,
které hodnotí pacient na škále od 0 (žádné potíže) do 4 (extrémní problém). Vyšší výsledek poukazuje na negativní vliv únavy na život respondenta.47


Fatigue Severity Scale – jedná se o krátký dotazník, kde pacient sám hodnotí

stupeň své únavy. Je zde několik otázek, u kterých je možno zaškrtnout odpověď od
1 (absolutně nesouhlasím) do 7 (plně souhlasím).48


Visual Analogue Scale – obrázková škála pro hodnocení bolesti. Na 10 cm úseku

je deset obrázků s obličeji, na konci jsou body označeny – žádná bolest, nejhorší bolest.
Pacient udělá značku podle toho jak velkou míru bolesti pociťuje.49


Pain rating scales – používá se k hodnocení bolesti. Měření bolesti slouží

k určení závažnosti bolesti, jejího typu a trvání. Používá se pro diagnosu, stanovení
léčby a jejího vyhodnocení. Používají se slovní, obrázkové a numerické škály.50

ties Test. Multiple Sclerosis [online]. 2010-02-08, roč. 16, č. 2, s. 228-237 [cit. 2012-07-16]. Dostupné z:
http://msj.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1352458509354552.
45

PRYSE-PHILLIPS, William. Companion to clinical neurology. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2009, s. 791.

46

GROTH-MARNAT, Gary. Handbook of psychological assessment. 5th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2009, s. 526-530.

47
FRITH, J. a J. NEWTON. Fatigue Impact Scale. Occupational Medicine [online]. 2010-02-15, roč. 60, č. 2, s. 159-159 [cit.
2012-07-16]. Dostupné z: http://occmed.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/occmed/kqp180.
48
Healthy Living: Fatigue Severity Scale. Healthy women [online]. 2012 [cit. 2012-07-16]. Dostupné z:
http://www.healthywomen.org/content/article/fatigue-severity-scale-fss.
49

PEACOCK, Janet a Philip J PEACOCK. Oxford handbook of medical statistics. Oxford: Oxford University Press, 2011, s.

98.
50
SWIERZEWSKI, Stanley J. Health Topics: Chronic Pain. Health communities [online]. 2010, 5.8.2011 [cit. 2012-07-16].
Dostupné z: http://www.healthcommunities.com/chronic-pain/rating-pain.shtml.
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3.3.10


Funkce močového měchýře, střev, sexuální funkce

Bladder Control Scale – dotazník, kde jsou vyplňovány otázky zabývající se

ovládáním močového měchýře. Je součástí MS Quality of Life Inventory (MSQLI).51


Bowel control scale – podobně jako v předchozím dotazníku, i zde vyplňuje

dotazovaný otázky týkající se problému s vyměšováním stolice. Taktéž je součástí MSQLI.52


Sexual satisfaction scale – zde je potřeba odpovědět na otázky týkající se intim-

ního a sexuálního života vyšetřovaného a opět je součástí MSQLI.53

3.3.11


Chůze

10 m gait maximal speed – hodnotí se, za jaký časový úsek ujde pacient 10 m

svojí maximální rychlostí, ale bezpečně. Může používat kompenzační pomůcky.54


10 m gait normal speed – měří se, za jaký čas pacient projde trasu o vzdálenosti

10 metrů normální rychlostí.55


Timed 25 – foot Walk – pacient musí projít vzdálenost 25 stop (cca 7,5 m) co

nejrychleji a to i za pomoci kompenzačních pomůcek. Pacient jde vždy tam a zpět.
Hodnotí se především stereotyp chůze.56


6 minut walk test – je měřena vzdálenost, kterou pacient ujde za 6 minut. Je

důležité aby trasa neobsahovala žádné překážky (schody, kopec atd.).57

51

HERNDON, Robert M. Handbook of neurologic rating scales. 2nd ed., N.Y.: Demos Medical Pub., c2006, s. 187-188.

52

HERNDON, Robert M. Handbook of neurologic rating scales. 2nd ed., N.Y.: Demos Medical Pub., c2006, s. 187-188.

53

HERNDON, Robert M. Handbook of neurologic rating scales. 2nd ed., N.Y.: Demos Medical Pub., c2006, s. 187-188.

54

GREENWOOD, Richard. Neurological rehabilitation. Hove, East Sussex, UK: Psychology Press, c1997, s. 149-150.

55

GREENWOOD, Richard. Neurological rehabilitation. Hove, East Sussex, UK: Psychology Press, c1997, s. 149-150.

56
BURKS, Jack S a Kenneth P JOHNSON. Multiple sclerosis: diagnosis, medical management, and rehabilitation. New York:
Demos, c2000, s. 238-239.
57

ENRIGHT, Paul L. The Six-Minute Walk Test. Respir Care. 2003, roč. 48, č. 8, s. 783–785.
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3.3.12


Používání horních končetin

Nine hole peg test – kolíčkový test, kde se testují obě horní končetiny, domi-

nantní a nedominantní. Každá končetina provede test dvakrát. Testovanému je stopován
čas, za který je schopen test dokončit.58


Box and Blocks test – jedná se o test manuální zručnosti. Pacient je požádán, aby

během 60 sekund přemístil z jedné strany na druhou co největší počet kostek. Testuje se
dominantní i nedominantní končetina.59


Purdue Pegboard – testovaný se snaží během 30 sekund vložit co nejvíce kolíč-

ků do destičky s připravenými dírkami. Jde o test měřící manuální zručnost a funkci
mozku. Testuje se dominantní i nedominantní horní končetina.60


Action Research Arm Test – hodnotí funkci celé paže. Je rozdělen do 19 položek.

Každá položka je hodnocena od 0 = žádný pohyb do 3 = pohyb provádí normálně.61


Wolf Motor Function Test – test hodnotí kvantitativní motorickou schopnost

horních končetin. Obsahuje 17 položek. Hodnotí se na škále od 0 = paže se dostatečně
nesnaží do 5 = normální pohyb. Maximum je 75 bodů, čím nižší skóre, tím horší
funkční schopnost.62

3.3.13


Udržení a změny pozice těla

Berg Balance Scale – hodnotí efektivitu léčby u poruch rovnováhy. Skládá se

z testů na změnu polohy, přesuny, stoj v různých variantách a sedu. Skládá se ze
14 složek a hodnotí se na škále od 0 do 4.63

Nine Hole Peg Test Instructions. Rehabilitation Measures Database [online]. 2010 [cit. 2012-07-16]. Dostupné z:
http://www.rehabmeasures.org/PDF %20Library/Nine %20Hole %20Peg %20Test %20Instructions.pdf.
58

Box and Blocks Test Instructions. Rehabilitation Measures Database [online]. 30.10.2010 [ cit. 2012-07-16]. Dostupné z:
http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/DispForm.aspx?ID=917.
59

60
GOLDEN, Charles J, Patricia ESPE-PFEIFER a Jana WACHSLER-FELDER. Neuropsychological interpretations of objective psychological tests. 1st ed. New York: Kluwer Academic Publishers, c2000, s. 133-137.
61
Action Research Arm Test. Rehabilitation Measures Database [online]. 12.3.2010 [cit. 2012-07-16]. Dostupné z:
http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/DispForm.aspx?ID=951.
62
Wolf Motor Function Test. Rehabilitation Measures Database [online]. 2010 [cit. 2012-07-16]. Dostupné z:
http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=927.

63
Berg Balance Scale. Rehabilitation Measures Database [online]. 2010 [cit. 2012-07-16]. Dostupné z:
http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=888.
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Dynamic gait index – klinický test pro porovnání chůze, rovnováhy a rizika pá-

dů. Testuje se nejenom v normálním prostředí, ale i v náročnějších podmínkách.
Používá se škála od 0 = velmi obtížný do 3 = bez obtíží.64


Dizziness handicap inventory – dotazník, který slouží k hodnocení vnímání

úrovně postižení spojené s příznakem závratě. Každá otázka má tři možnosti. První je
ohodnocena 0, druhá je skórovaná 2 a třetí má skóre 4. Rozsah maximálního skóre je
od 0 do 100.65


Timed Uup and go test – vyšetřovaný vstane ze židle, ujde 3 metry, vrátí se

zpátky a posadí se. Celý úkon by měl stihnout za 7 až 10 sekund. Pokud mu akce trvá
déle, jde pravděpodobně o problém s mobilitou.66


Trunk impairment scal – hodnotí funkci trupu. Skládá se ze tří parametrů:

statický sed, rovnováha, dynamický sed a koordinace. Každý parameter obsahuje 3 až
10 položek. Hodnotí se na škále od 0 do 23.67

3.3.14


Sebeobsluha

Barthel index – se skládá z deseti položek pro hodnocení každodenního fungo-

vání pacienta a pro sledování změn v průběhu času. Obsahuje např. testy pro příjem
potravy, přesuny, chůzi, oblékání, kontinenci. Osoba obdrží počet bodu podle toho, jak
potřebovala během činnosti pomoci. Čím vyšší skóre, tím více nezávislý jedinec.68


Incapacity Status Scale – škálu sestavil Kurtzke a Granger k zhodnocení fyzic-

kých omezení, které způsobilo onemocnění RS. Jde o dotazník s 16 oblastmi, hodnotí se
na škále od 0 (normální) do 4 (ztráta funkce).69

Dynamic Gait Index. Rehabilitation Measures Database [online]. 2010 [cit. 2012-07-16]. Dostupné z:
http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=898.
64
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Functional Independence Measure – hodnotí míru závislosti lůžkových pacientů.

Testuje se 18 činností (13 motorických a 5 kognitivních) denního života na škále
od 1 (zcela závislý) do 7 (nezávislý na pomoci). Maximální počet bodu je 126 = funkční
nezávislost.70

3.3.15


Domácí život, sport, cvičení

Functional Status Questionnaire – dotazník vyplňuje pacient sám. Slouží

k hodnocení fyzických, sociální a psychologických funkcí. Můžeme s ním sledovat
původní problémy i vývoj problémů v čase.71


Frenchey Activities Index – hodnotí široké spectrum činností spojených

s každodenním životem.72

3.3.16


Zaměstnání

Environment Status Scale – tato stupnice posuzuje pracovní a ekonomické po-

stavení, sociální activity, osobní asistenci, dopravu a pomoc ze strany okolí. Skládá se
ze sedmi položek hodnocených od 0 (bez postižení) do 5 (významný handicap).73

3.3.17


Zdraví – kvalita života

Short-Form 36 – dotazník pro hodnocení pocitu zdraví během vykonávání běž-

ných denních aktivit.74


Multiple sclerosis Quality of Life Inventory – jedná se o rozsáhlý dotazník, který

hodnotí kvalitu osobního, rodinného, pracovního a společenského života. Dotazovaný
sám hodnotí, do jaké míry ovlivňují symptomy onemocnění různé oblasti jeho života.75

Functional Independence Measure. Rehabilitation Measures Database [online]. 2010 [cit.2012-07-16]. Dostupné z:
http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=889.
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London handicap Scale – dotazník, který se používá k zjištění dopadu vlivu

chronického onemocnění na kvalitu života nemocného.76

3.4 Terapeutické postupy u pacientů s RS
Následující část patří fyzioterapeutickým metodám, principům a přístupům, které
jsou používány nejčastěji u diagnosy RS. Cílem je stručné přiblížení daných metod.
Jejich názvy jsou uváděné v angličtině, tak jak tomu je v samotném dotazníku.
V závorce uvádím český ekvivalent.

3.4.1 Aerobic trainig (Aerobní trénink)
Aerobní trénink znamená, že je využíváno kyslíku tak, aby během cvičení za nízké
intenzity uspokojil energetické nároky organismu prostřednictvím aerobního metabolismu. Cílem aerobního cvičení je zvýšit celkovou fyzickou aktivitu a kardiovaskulární
funkci, zabránit celkové svalové slabosti a snížit rizika v důsledku neaktivity u nejrůznějších onemocnění.77

3.4.2 Muscle strengthening (Posilování svalů)
K posilování jsou vhodné pohyby proti odporu nebo výdrže. Cviky by měly být co
nejjednodušší, a ke správnému provedení by se měl používat co nejmenší počet svalů.
Posilování by mělo přispívat v obnovení svalové rovnováhy a nemělo by vytvářet a
upevňovat nežádoucí, nefyziologické pohybové programy. Během celého průběhu posilovacího pohybu by měl být brán zřetel na dýchání, které je důležitým facilitačním či
inhibičním prvkem.78

3.4.3 Vojta reflex locomotion (Vojtova reflexní lokomoce)
Český neurolog a pediatr Václav Vojta (1917–2000) je autorem Vojtova principu,
který je založen na 3 základních oblastech – motorický vývoj dítěte během prvního roku

London Handicap Scale. Rehabilitation Measures Database [online]. 2010 [cit. 2012-07-16]. Dostupné z:
http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=929.
76

77

KILEFF, Joanna. Aerobic exercise for people with multiple sclerosis. Way Ahead. 2004, roč. 8, č. 2, s. 6-7.
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KABELÍKOVÁ, Karla a Marie VÁVROVÁ. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla). 1.vyd. Praha: Grada, 1997, s. 120.
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života, raná diagnostika (hlavně do 3 měsíce života) a terapie. Společným prvkem těchto oblastí je pozorování a analýza pohybových vzorců. Pokud dojde během vývoje jedince k jejich narušení je možno využít Vojtovu terapii k znovuobnovení těchto fyziologických vzorců pomocí reflexního otáčení či reflexního plazení.79

3.4.4 Brunnström (Pohybová

rehabilitace

hemiplegiků

podle

Brunnströmové)
Terapie vypracovaná švédskou fyzioterapeutkou Signe Brunnström (1909–1984) působící v USA, především pro hemiplegické a hemiparetické pacienty. Základním facilitačním prvkem jsou přidružené pohyby. Nemocný pracuje se zdravou částí těla a ta vyvolává synkinézu, která slouží k facilitaci volní hybnosti. Přidružená pohybová aktivita
se může projevit jako pohyb nebo jako zvýšení svalového napětí příslušné části.80

3.4.5 Bobath concept (Koncept Bobath)
Tento koncept zpracovali manželé Bobathovi ve 40. letech 20. století. Hlavními cíli
jsou snížení spasticity a patologických posturálních a pohybových vzorů, dále facilitace
fyziologického postavení a pohybu, zlepšení vnímání polohy a pohybu těla, podpora
motorického vývoje a prevence kontraktur a deformit. Základem je důkladné vyšetření,
na jehož základě se provádí terapie pomocí „handlingu“ z takzvaných klíčových bodů
kontroly. Pacient tak získá senzomotorickou zkušenost normálně provedeného pohybu.81

3.4.6 Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (Proprioceptivní
Neuromuskulární Facilitace)
Jde o velmi účinnou facilitační metodu jejím autorem je americký lékař Herman Kabat. Na rozvoji této metody se podílely také fyzioterapeutky Margaret Knott a Dorothy
Voss. Základem je usnadnění pohybu pomocí signálů, přicházejících z vlastního těla –

79
ORTH, Heidi. Dítě ve Vojtově terapii: příručka pro praxi. 1. vyd. Překlad Michaela Procházková. České Budějovice: Kopp,
2009, s. 14-16.
80
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KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, s. 310-312.
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ze svalových, kloubních a kožních receptorů. Pacient musí aktivně spolupracovat
s terapeutem, jelikož provádí přesně dané pohyby (spirální a diagonální) HKK a DKK.82

3.4.7 Perfetti approach (Metoda Perfetti)
Autorem toho postupu je italský neurolog Carlo Perfetti. Základní myšlenkou je proces, během něhož si pacient vytváří v motorickém kortexu mozku nové pohybové programy a nezkouší používat staré, již naučené před postižením mozku. Nedílnou součástí
terapie je jednak motorický trénink, ale také mnoho technik pro trénink vnímání, jelikož
právě vnímání je důležité pro cílevědomý pohyb. K tomuto účelu byla také vyrobena
řada terapeutických pomůcek.83

3.4.8 Biomechanical approach (Biomechanický přístup)
Z biomechanického hlediska je lidské tělo považováno za mechanický systém vazeb
a hmotností, který je aktivován pomocí svalů a kloubů. Tento přístup se zabývá určením
síly, která působí na pohybový aparát během výkonu. Následně se pokouší určit přijatelné síly a snaží se předvídat maximální kapacitu výkonu pro každého jednotlivce. Využívají se např.: kotníkové ortézy, flexe kyčle pomocí zařízení.84

3.4.9 Motor learning program (Motorické učení)
Motorické učení znamená učení se nových dovedností, kdy každá dovednost se skládá jak ze složky motorické, tak ze složky senzorické. Někdy dochází k mylné představě,
že motorické učení je specifická forma učení. Jedná se však o proces učení se určitých
dovedností pro dosažení konkrétních cílů. Každá dovednost je pak složena z mnoha
komponent a motorická je pouze jedna z nich. Je potřeba zdůraznit, že každé učení má
sociální povahu, která rozvíjí vztahy k jiným lidem a ty pak tvoří základ motivace a
sebevědomí potřebné k vysoké úrovni výkonu.85
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3.4.10

Brügger concept (Brügger koncept)

Švýcarský psychiatr a neurolog Alois Brügger (1920–2001) sestavil diagnostický a
terapeutický koncept pro snížení patologické aference a navrácení organismu k fyziologickým a ekonomickým pohybům a držení. Patologická aference působí v kloubněsvalovém systému vznik reflektorických ochranných mechanismů a pohyb a držení těla
se tak stávají neekonomické.86

3.4.11

Frenkel´s exercises (Metoda Frenkel)

Cvičení pro léčbu ataxie sestavil švýcarský neuropsychiatr Heinrich Frenkel (1860–
1931). Soustava opakovaných cviků začíná od jednoduchých ke složitějším. Využívá se
k odstranění nekoordinovaných pohybů v důsledku poruchy aferentních proprioreceptivních informací.87

3.4.12

Pelvic floor exercise – Kegel (Cvičení svalů pánevního dna)

Cvičení svalů pánevního dna představují jednoduchá cvičení, která pomáhají zlepšit
především močovou inkontinenci ale také funkci střev. První zmínka o využití fyzioterapie v léčbě inkontinence se objevila v souvislosti s americkým gynekologem Kegelem
v roce 1948. Šlo o kombinaci cvičení (několik rychlých kontrakcí pánevního dna)
s biofeedbackem. Je důležité, aby bylo cvičení prováděno přesně a pravidelně.88

3.4.13

Rood approach (Metoda Roodové)

Autorka metody Margaret Rood (1909–1984) využívá k inhibici, facilitaci a aktivaci
motorických funkcí cíleně volních stimulů. Cílem je zlepšení provádění koordinovaných pohybů. Během realizace je kladen důraz na přesné provádění pohybů, stimulů a
vhodných poloh, které musí být v perfektní souhře.89
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3.4.14

Petö concept (Petö koncept)

Maďarský lékař a pedagog Andrea Petö (1893–1967) využívá ve svém konceptu rehabilitaci kognitivních funkcí, která je důležitá pro dosažení alespoň částečné soběstačnosti. Základem je názor, že je u nemocných porušen proces učení a adaptace a tato
porucha je pak základem pro pohybovou poruchu.90

3.4.15

Training of static balance (Trénink statické rovnováhy)

Statická rovnováha neboli posturální kontrola patří mezi koordinační pohybové
schopnosti. Je definována jako schopnost udržení těla či určitého segmentu v předem
dané pozici.91

3.4.16

Trainig

of

dynamic

balance

(Trénink

dynamické

rovnováhy)
Dynamická rovnováha představuje schopnost vykonávat určité úkony pro udržení
stabilní pozice. Úroveň rovnovážné schopnosti je vrozená, přesto je však možné ji tréninkem ovlivnit. Rovnováha má svoji anatomickou a senzorickou komponentu, které
umožňují zpevnit tělo v určité pozici. Pro terapii jsou využívána nejrůznější balanční
cvičení.92

3.4.17

Biofeedback (Biofeedback)

Jde o proces, kde jsou použity elektronické monitorovací přístroje sledující určité tělesné funkce. Například termální biofeedback sleduje teplotu kůže, EMG sleduje svalové napětí, pulsní biofeedback na prstu měří tepovou frekvenci. Během biofeedbacku je
člověk požádán, aby se snažil vědomě manipulovat s těmito vůlí neovlivnitelnými funkcemi. Cílem je propojit systém mysl–tělo, který následně usnadňuje proces uzdravování.
Tato terapie je používána u širokého spektra onemocnění.93
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3.4.18

Hippotherapy (Hippotherapie)

Jedna z forem pohybové léčby používané nejenom v neurologii. Využívá kontaktu
mezi pacientem a koněm tak, aby přes biogenní impulsy koně došlo u pacienta ke snížení svalového tonu, facilitaci posturálních reflexů, zlepšení chůze a koordinace motoriky jako celku.94

3.4.19

Physical therapy (Fyzikální terapie)

Způsob léčby, kde se využívá fyzikálních prostředků pro prevenci, diagnostiku a
léčbu organismu. Tyto léčebné prostředky mohou být uměle připravené, či z přírodních
zdrojů a řadíme k nim některé manuální výkony a aktivní pohybovou terapii. Společným cílem je zvýšit obranyschopnost organismu a pomoci mu zdárně zvládnout chorobný proces a jeho případné následky.95

3.4.20

Telerehabilitation (Telerehabilitace)

Termín telerehabilitace popisuje využívání informačních a komunikačních technologií k poskytování rehabilitace ve všech zdravotnických službách. Tento se poprvé objevil v roce 1997 v USA. Nejde zde o technologii jako takovou, ale o využití technologií
ke zlepšení rehabilitačních služeb. Nejde o náhradu klasické rehabilitace, ale o její zlepšení.96
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Metodika práce

4.

4.1 Popis studie
Předmětem dotazníkového šetření je provedení analýzy jednotlivých používaných
terapeutických postupů ve vybraných státech, jejich obsah a efekt vzhledem k stanovenému cíli terapie. Dále bude předmětem zkoumání znalost a používání testů pro klasifikaci funkce, aktivity a participace.

4.1 Vypracování dotazníku
První verze dotazníku byla vypracována Kamilou Řasovou a zveřejněna na mezinárodním workshopu „Content of physical rehabilitation in Multiple Sclerosis“ organizovaném pro Special Interest Group on Mobility of Rehabilitation In Multiple Sclerosis
(www.rims.be) v Praze, 2010. Workshopu se zúčastnilo 50 expertů z 18 zemí – většina
dotazník vyplnila a navrhla změny k jeho zlepšení. Tyto návrhy do dotazníku zapracoval Jiří Kotek v rámci diplomové práce a současnou verzi opět rozeslal expertům ze SIG
on Mobility of RIMS. Zpět se vrátilo 26 dotazníků z šesti států (Česká republika, Belgie, Švýcarsko, Španělsko, Dánsko, Itálie).97 Tato druhá fáze dotazníkového šetření
přinesla základní informace o rozdílech v aplikaci fyzioterapie v různých zemích. I
přesto, že byla návratnost dotazníků nízká, největším přínosem tohoto pilotního projektu se staly názory odborníků na zlepšení dotazníku a analýzy dat, které ukázaly jaké
otázky je potřeba přeformulovat. Výsledky byly opět zapracovány do dotazníku a prodiskutovány na konferenci XIVth SIG on MOBILITY in Barcelona, 2011. Výsledky
dosavadního výzkumu se však nedají zobecnit, protože jednotlivé studie nejsou navzájem porovnatelné.98, 99
Na základě všech dosavadních poznatků, byl dotazník za pomoci celého týmu editován a přeformulován. Tato fáze probíhala od července 2011 do prosince 2011.
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V lednu 2012 byli osloveni jednotliví koordinátoři ze skupiny SIG on Mobility
of RIMS. Pro Českou republiku jím byla PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., pro Belgii Peter
Feys a pro Itálii Davide Cattaneo, kteří dotazník nechali vyplnit jimi vybrané odborníky. Do Belgie a Itálie bylo zasláno po 30 dotaznících v elektronické podobě, v Čechách
bylo rozdáno 30 dotazníků pouze v podobě tištěné. Vyplněné exempláře z Belgie a Itálie byly zaslány poštou řešitelce projektu. Na KRL FNKV (Klinika Rehabilitačního
Lékařství, Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady) si je řešitelka vyzvedla sama.
Sběr vyplněných dotazníků probíhal od února do března 2012.

4.2 Charakteristika dotazníku
Dotazník (COPHYREQUEST) je napsán v angličtině. Zajímala nás hlavně
4 základní témata a podle toho jsme tedy i dotazník rozdělili do 4 částí:
A)

Znalost a použití hodnoticích škál u pacientů s RS?

B)

Znalost a použití terapeutických přístupů/modelů u pacientů s RS.

C)

Organizace fyzioterapie na pracovišti.

D)

Všeobecné informace o respondentovi a jeho instituci.
V první části dotazníku – část A, jsou respondenti dotazováni, zda znají či dokonce

používají ve své praxi rozličné vyšetřovací postupy. Jednotlivé testy jsou rozděleny do
skupin podle toho, zda je jejich cílem testovat funkci, aktivitu či participaci.
V části B našeho dotazníku jsou respondenti dotazováni na obsah, filosofii a terminologii fyzioterapie. Hlavním cílem je prozkoumat znalost a používání známých fyzioterapeutických postupů.
V části C nás zajímá organizace fyzioterapie na pracovišti, kde respondent působí.
Ptáme se, kdo předepisuje fyzioterapii a jaké jsou hlavní důvody pro její předepsání,
kdo je členem rehabilitačního týmu, zda pracují v multidisciplinárním či interdisciplinárním týmu a jak je dostupná fyzioterapeutická léčba v jejich zemi pro pacienty s RS.
V části D se dotazujeme na místo pracoviště respondenta, na dobu jeho praxe jak
s běžnými pacienty, tak s pacienty s RS a kolik procent v současné době zahrnuje jeho
práce s těmito pacienty. Dále nás zajímá profese dotazovaného a jeho úroveň vzdělání.
Další otázka se týká množství pacientů ambulantních a lůžkových, kteří pracovištěm
projdou. Zajímají nás nejenom pacienti s RS, ale i ostatní.
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4.3 Zpracování získaných dat
Data získaná z dotazníku, byla překódována do aplikace MS Excel, pomocí které byla také připravena grafická porovnání. Zpracování dat probíhalo v období březen – duben 2012.

4.4 Charakteristika výzkumné skupiny
Cílem studie bylo oslovit lékaře a fyzioterapeuty, zabývající se pacienty
s diagnózou RS. Na rozeslané dotazníky odpovídali zejména fyzioterapeuti, méně pak
lékaři.
V České republice byli všichni respondenti pracovníci z KRL FNKV, v Belgii bylo 17 respondentů z vlámských RS Center v Overpeltu a Melsbroeku a 7 z De Mich
Rehabilitation Center v Brasschaatu. V Itálii byli všichni odborníci z Fondazione Don
Carlo Gnonchi v Milanu. Dané odborníky oslovili členové seskupení RIMS (viz výše).
Celkem bylo rozesláno 90 dotazníků, z nichž jsme zpět dostali celkem 47: 14 z České
republiky, 24 z Belgie a 9 z Itálie.
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5.

Výsledky

5.1 Charakteristika respondentů
Profese respondentů
Hlavními respondenty byli ve všech třech zemích fyzioterapeuti. V Čechách vyplnil
dotazník jeden lékař, v Belgii dva.
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Graf č. 1: Profese respondentů
Procenta počítána z celkového počtu respondentů pro danou zemi

Úroveň vzdělání
Ze 14 českých respondentů mělo 5 respondentů titul Bc. a 4 titul Mgr. V Belgii úroveň vzdělání vyplnilo pouze 21 respondentů, z nichž 10 vyplnilo titul Mgr. a 7 titul Bc.
Z 9 italských respondentů vyplnilo úroveň vzdělání pouze 5 respondentů, z nichž
2 vyplnili titul Ph.D., 2 Bc.
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Graf č. 2: Úroveň vzdělání
Procento počítáno z počtu odpovědí na tuto otázku v dané zemi

Délka praxe s běžnými pacienty a s pacienty s RS
V následujících grafech můžete vidět srovnání délky praxe respondentů dané země
s běžnými pacienty (graf č. 3) a s pacienty s RS (graf č. 4). U českých a belgických respondentů převažuje délka praxe více jak 15 let s oběma typy pacientů. V Itálii má zkušenost s běžnými pacienty více jak 15 let nebo 2–5 let 40% respondentů. S pacienty
s RS je to v Itálii z 60% doba 2–5 let.
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Graf č. 3: Doba praxe s běžnými pacienty
Procento počítáno z počtu odpovědí na tuto otázku v dané zemi
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Graf č. 4: Doba praxe s pacienty s roztroušenou sklerózou
Procento počítáno z počtu odpovědí na tuto otázku v dané zemi

Specializace na pacienty s RS
Nejčastěji respondenti vyplnili, že se věnují pacientům s RS z 10–39 % procent své
průměrné roční práce. Čeští respondenti přidali ještě další skupinu 0–10 %, která
v našem dotazníku nebyla. Proto ji vyplnili pouze oni. Za povšimnutí stojí, že v Belgii
je také vyšší procento respondentů, kteří označili 71–100 %. Předpokládaným důvodem
je fakt, že většina z nich byla ze specializovaného MS centra, kdežto respondenti z dvou
ostatních zemí nikoliv.
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Graf č. 5: Procento zaměření na práci s pacienty s RS v jednom roce
Procento počítáno z počtu odpovědí na tuto otázku v dané zemi
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5.2 Organizace
Kdo předepisuje rehabilitaci
Respondenti všech zemí shodně popisovali, že rehabilitaci nemocným s RS předepisuje především rehabilitační lékař, neurolog a praktický lékař. V Belgii navíc fyzioterapeut.
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Graf č. 6: Kdo předepisuje rehabilitaci
Průměr počítán z počtu odpovědí pro každou kategorii/ celkový počet, počítáno pro každou zemi zvlášť

Hlavní důvody pro zahájení rehabilitační léčby
Nad 80 % respondentů ze všech tří zemí popisuje, že hlavním důvodem pro zahájení
rehabilitace jsou příznaky nemoci. Dalším důvodem je akutní zhoršení stavu a preventivní péče, kterou vybrali především čeští respondenti.
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Graf č. 7:Hlavní důvody pro zahájení rehabilitační léčby
Průměr počítán z počtu odpovědí pro každou kategorii/ celkový počet, počítáno pro každou zemi zvlášť

Kdo je součástí rehabilitačního týmu
Ve všech zemích je součástí rehabilitačního týmu lékař a fyzioterapeut. V Čechách a
Itálii ještě ergoterapeut a v Belgii psycholog. V Belgii je tým vyvážen nejlépe, jelikož
žádná z profesí nezískala méně než 80% ze všech odpovědí.
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Graf č. 8: Kdo je součástí rehabilitačního týmu
Průměr počítán z počtu odpovědí pro každou kategorii/ celkový počet, počítáno pro každou zemi zvlášť
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Který model spolupráce je na pracovišti používán
Na všech pracovištích se používají některé z nabízených modelů spolupráce. Shodně
vede model multidisciplinární.

100%
90%
80%
70%

Žádný

60%

Interdisciplinární

50%

Multidisciplinární

40%
30%
20%
10%
0%
ČR

BE

IT

Graf č. 9: Model spolupráce
Průměr počítán z počtu odpovědí pro každou kategorii/ celkový počet, počítáno pro každou zemi zvlášť

Dostupnost rehabilitace pro pacienty s MS
Zde respondenti hodnotili dostupnost rehabilitace ve své zemi na 10 bodové stupnici.
Výsledky naznačují, že rehabilitace je ve všech zúčastněných zemích dostupná, a to jak
v rámci státem nabízené péče (ambulantní léčba či hospitalizace) tak péče zajišťovaná
komunitou nemocných s RS. Čeští respondenti vnímají rehabilitaci jako nejméně dostupnou.
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Graf č. 10: Dostupnost rehabilitace
0 = nedostupný pro každého kdo jí potřebuje, 10 = dostupný pro každého kdo jí potřebuje
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Stanovení cílů
Pokud respondenti odpověděli, že v rehabilitaci využívají stanovování cílů, ptali
jsme se jich kdo je do procesu zapojen a zda využívají model SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Realistic/Relevant, Timed). Celkem bylo v Čechách vyplněno
14 dotazníků, z toho 13 respondentů odpovědělo na tuto otázku a uvedlo, že používá
v rehabilitaci stanovování cílů. V Belgii z celkového počtu 24 respondentů odpovědělo
kladně 23 a v Itálii z celkového počtu 9 odpovědělo kladně 8. Z následujícího grafu č.
11 vyplývá, že pacient se podílí sám na stanovování cílů ve všech třech zemích.
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Graf č. 11: Kdo stanovuje cíle rehabilitace
Procento počítáno z počtu respondentů, kteří zašktli, že používají Goal setting

Dále jsme se ptali zda respondenti využívají škály pro měření stanovených cílů.
Pokud odpověděli ano, ptali jsme se jich, které škály to jsou. V Čechách z 13 odpověděl
kladně pouze 1, kdežto v Belgii z 23 dotazovaných 9, v Itáli ze 7 pouze 5. Nejvíce je
využívána škála VAS (Visual Analogue Scale) – v Čechách 1 z 1, Belgie 4 z 9, Itálie 5
z 5. V Čechách a Belgii se méně používá škála GAS (Goal Attainment Scaling). CGI
škála (The Clinical Global Impression) se používá nejméně ve všech zemích.
.
V další otázce jsme se ptali, kolik cílů si dotazovaní stanovují. Nejvíce si ve všech
zemích stanovují pro práci s pacientem 1–3 cíle. V Čechách a Belgii ještě také 4–5 cílů.
Nad 5 cílů nebyla zaznamenána žádná odpověď.
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5.3 Škály pro hodnocení postižení u MS
Neurologické škály
Z následujícího grafu (graf č. 12) vyplývá, že v Itálii a Belgii nejvíce znají škálu „
Expanded Disability Status Scale – EDSS“ (Kurtzkeho škála). Nejméně jsou, ve všech
třech zemích, známé škály „Triano Functional Scale“ a „Disease Steps“. Nejvíce používanou je „ Expanded Disability Status Scale“ (Kurtzkeho škála) – (graf č. 13). Jak je
vidět v grafu č. 14, čeští respondenti (fyzioterapeuti) ve zvýšeném procentu oproti respondentům z Belgie a Itálie uvedli, že test provádějí oni osobně. V druhých dvou zemích toto vyšetření provádí někdo jiný z týmu.
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Graf č. 12: Znalost neurologických škál
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Graf č. 13: Používání neurologických škál
Součet průměrů používání na pracovišti či osobně počítaných z celkového počtu odpovědí pro danou zem
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Graf č. 14: Rozdílnost v používání škály EDSS ve zkoumaných zemích
Průměr počítán z počtu odpovědí pro každou kategorii/ celkový počet, počítáno pro každou zemi zvlášť
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Klasifikační modely
Znalost ICF modelu, se ukázala ve všech třech zemích na vysoké úrovni. V praxi používají na pracovišti model ICF hlavně Češi (graf č. 15). Model GAS a model PROMS
jsou ve všech zemích známé, v praxi je však nepoužívá žádné z pracovišť, jak je možné
vidět na grafu č. 16.
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Graf č. 15:Znalost klasifikačních modelů
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Graf č. 16: Používání klasifikačních modelů
Součet průměrů používání na pracovišti či osobně počítaných z celkového počtu odpovědí pro danou zem
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Tolerance k zátěži
Všechny tři hodnotící sytémy jsou známy ve všech zemích (graf č. 17). Jak vyplývá
z grafu č. 18 nejvíce se používá „Heart rate“ (měření tlaku). Zajímavé je , že na
italských pracovištích se používá daleko více než jinde „Borg Scale“ (Borgova škála).
Dále si všímáme rozdílu u škály „NYHA Functional Classification“ (Funkční
klasifikace podle NYHA) – tato je v praxi používaná pouze v Čechách. Jak můžeme
vidět v grafu č.19, využívá jí k vyšetření spíše někdo z týmu.
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Graf č. 17:Znalost testů pro vyšetření tolerance k zátěži
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Graf č. 18: Používání testů pro vyšetření tolerance k zátěži
Součet průměrů používání na pracovišti či osobně počítaných z celkového počtu odpovědí pro danou zem
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Graf č. 19:Rozdílnost v tom kdo vyšetřuje pomocí testu NYHA Functional Classification
Průměr počítán z počtu odpovědí pro každou kategorii/ celkový počet, počítáno pro každou zemi zvlášť

Vzorce chůze
Bylo prokázáno, že oba dva testy jsou známy. „Spatio-temporal parametrs“ jsou
nejvíce využívány v Itálii a Belgii (graf č.21).
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Graf č. 20: Znalost testů pro vyšetření vzorců chůze
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Graf č. 21: Používání testů pro vyšetření vzorců chůze
Součet průměrů používání na pracovišti či osobně počítaných z celkového počtu odpovědí pro danou zem

Svalová síla
Z grafu č. 22 vyplývá, že nejméně jsou známy ve všech zemích tyto testy: „Motor
club assesment“ a „Grandig scale“. Jak můžeme vidět v grafu č.23 v Čechách je nejvíce
používán „Muscle function testing – Janda V.“ (Svalový test dle Jandy), v Belgii
„Medical researche council scale“ a v Itálii „Isokinetic“ a „Isometric dynamometry“
(Isokinetická a Isometrická dynamometrie).
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Graf č. 22: Znalost testů pro vyšetření svalové síly
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)

46

100%

Isometric dynamometry

90%
Isokinetic dynamometry
80%
Grading sc.
70%
Muscle function testingJanda
Rivermead motor as.

60%
50%

Motor club as.
40%
Motoricity index
30%
Repetitive muscle activity
testing
Medical research council sc.

20%
10%
0%
ČR

BE

IT

Graf č. 23: Používání testů pro vyšetření svalové síly
Součet průměrů používání na pracovišti či osobně počítaných z celkového počtu odpovědí pro danou zem

V následujících dvou grafech uvádím pro zajímavost rozdílnost mezi vyšetřováním
pomocí Svalového testu dle Jandy a Isometrické dynamometrie. Zatímco Svalový test
dle Jandy používá k vyšetřování samotný respondent (graf č. 24), Isomtrickou
dynamometrii vyšetřuje spíše někdo jiný z týmu (graf č. 25).
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Graf č. 24: Rozdílnost ve vyšetřování pomocí Jandova testu
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Graf č. 25: Rozdílnost ve vyšetřování pomocí Izometrické dynamometrie
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Svalový tonus
Nejméně známým testem pro vyšetření svalového tonu je „Adductor tone rating“
shodně ve všch zemích. V grafu č.26 můžeme vidět, že k hodnocení svalového tonu se
používá především „Ashwort scale“ (Ashwortova škála) a její modifikace. Za
povšimnutí stojí fakt, že čeští respondenti jako jediní používají v praxi „Multiple
Sclerosis Spasticity Scale – 88“ (graf č. 27).
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Graf č. 26: Znalost testů pro vyšetření svalového tonu
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Graf č. 27: Používání testů k vyšetření svalového tonu
Součet průměrů používání na pracovišti či osobně počítaných z celkového počtu odpovědí pro danou zem

Vizuální a okulomotorické funkce
V porovnání s dosud zmíněnými testy nejsou téměř testy pro hodnocení vizuální a
okulomotoriké funkce využívány. Patří mezi ně „Low-contrast letter acuity“, „Shnellen
chart“, „Sloan chart“, „Visual Impairment Scale“, „Cranial nerve subscore from te
SNRS“, „Pelli-Robson chart“, „Ocular motor scoring system“ a „ International
Cooperative Ataxia Rating Scale“. Většinová odpověď byla, že o testech respondenti
vůbec nikdy neslyšeli.
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Mentální funkce
Zde se všichni respondenti shodují, že nejznámější test k vyšetření mentálních funkcí
je „Mini-Mentale State Examination“ (graf č. 28). Tento test je v praxi využíván nejvíce
v Belgii a Itálii. V Belgii je ještě využíván test „Paced auditory serial addition test“.
V Čechách a Itálii se tyto testy v praxi téměř nevyužívají (graf č. 29).
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Graf č. 28: Znalost testů pro vyšetření mentálních a psychologických funkcí
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Graf č. 29: Používání testů pro vyšetření mentální a psychologických funkcí
Součet průměrů používání na pracovišti či osobně počítaných z celkového počtu odpovědí pro danou zem

Únava a bolest
Nejméně známý je shodně ve všech zemích test „Fatigue asesment instrment“ (graf
č. 30). Za povšimnutí jistě stojí, že v Čechách nejpoužívanější test –„Pain effects scale“,
není v ostatních zemích vůbec používán. V Belgii i Itálii se daleko více využívá „Visual
analog scale“ (graf č. 31).
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Graf č. 30: Znalost testů pro vyšetření únavy a bolesti
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Graf č. 31: Používání testů pro vyšetření únavy a bolesti
Součet průměrů používání na pracovišti či osobně počítaných z celkového počtu odpovědí pro danou zem

Močový měchýř, střeva, sexuální funkce
Oproti všem dosavadním testům nejsou testy pro vyšetření funkce močového
měchýře, střev a sexuálních funkcích v rehablilitaci využívány. Jejich znalost také není
velmi vysoká. Řadíme k nim „ Bladder Control Scale“, „ Bowel-Bladder Function
Scale“, „ Bowel Control Scale“ a „ Sexual Satisfaction Scale“.
Chůze
Znalost testů pro chůzi je ve všech zemích velmi vysoká. V Čechách se nejvíce
používá „10 m gait maximal“ a „normal speed“ a „6 minut walk test“. V Belgii je to
„6 minut walk test“ a v Itálii „10 m gait normal speed“ a „6 minut walk test“ (graf č.
33).
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Graf č. 32: Znalost testů pro vyšetření chůze
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Graf č. 33: Používání testů pro vyšetření chůze
Součet průměrů používání na pracovišti či osobně počítaných z celkového počtu odpovědí pro danou zem
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Používání rukou
Zde se ve znalosti oproti ostatním zemím vyznamenala Itálie – znalost i užití testů je
zde velmi vysoká (graf č. 34 a č. 35). V Čechách testy nejsou příliš známy ani
používány. V Belgii se používá především „Nine hole peg test“.
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Graf č. 34: Znalostí testů pro vyšetření funkce horních končetin
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Graf č. 35: Používání testů pro vyšetření funkce horních končetin
Součet průměrů používání na pracovišti či osobně počítaných z celkového počtu odpovědí pro danou zem
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Změny a udržování polohy těla
Znalost testů v Belgii a Itálii je vysoká, proti tomu v Čechách nízká (graf č. 36).
Pokud seřadíme země podle využívání testů v praxi, nejvíce jich využívají Italové, po
nich Belgičani a nejméně Češi (graf č. 37).
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Graf č. 36: Znalost testů pro vyšetření udržení polohy těla a její změny
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Graf č. 37: Používání testů pro vyšetření udržení polohy těla a její změny
Součet průměrů používání na pracovišti či osobně počítaných z celkového počtu odpovědí pro danou zem
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Sebeobsluha
Nejvíce znám je v Čechách a Itálii „Barthel Index“ (graf č. 38). Využíván je pak
především v Itálii. V Belgii je znám především test „Functional Independence
measure.“, který je také hojně využíván.
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Graf č. 38: Znalost testů pro vyšetření sebeobsluhy
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Graf č. 39: Používání testů pro vyšetření sebeobsluhy
Součet průměrů používání na pracovišti či osobně počítaných z celkového počtu odpovědí pro danou zem
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Domácí život,sport, cvičení, práce a zaměstnání
Tyto testy, „Functional Status Questionnaire“, „Frenchay Activities Index“,
„Modified Social Support Survey“ a „Environment Status Scale“, nejsou mezi všemi
dotazovanými příliš známé. Ani jejich využítí oproti jiným testům není příliš časté.
Zdraví
Testy jsou všeobecně málo známé: „Sickness Impact Profile“, „Medical
Rehabilitation Follow Along/ Lifeware“, „Short-Form 12“, „Short-Form 36“, „ Multiple
Sclerosis Quality of Life – 54“, „Multiple Sclerosis Quality

of Life Inventory“,

„London Handicap Scale“, „Impact of Visual Impairment Scale“ a „Multiple Sclerosis
Impact Scale – 29“. Nejvíce známy jsou v Itálii testy „Short-Form 12“ a „Short-Form
36“, kde jsou také využívány. V ostatních zemích není jejich použití příliš markantní.

5.4 Fyzioterapeutické metody u RS
Časové zaměření během terapie
V této otázce měli respondenti rozdělit podle procentuálního zastoupení zaměření na
poruchu určité oblasti během jedné terapie. Maximum bylo 100 % pro všechny
3 oblasti – funkce, aktivita, participace. Zajímalo nás, zda také rozlišují své zaměření
podle stupně postižení. Z následujícího grafu č. 40 vyplývá, že v Čechách a Itálii se nejvíce zaměřují terapeuti na aktivitu, bez ohledu na stupeň postižení. Zato v Belgii se závažností onemocnění stoupá zaměření na funkci a klesá zaměření na aktivitu a participaci. Můžeme také říci, že participaci je věnována ve všech třech zemích oproti ostatním dvěma oblastem velmi malá pozornost.
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Graf č. 40: Časové zaměření během terapie
Procento počítáno z celkového počtu odpovědí v dané zemi

Efekt terapie
Otázka navazuje na předešlou. Ptali jsme se na co především má jejich terapie vliv.
Opět jsme používali rozdělení 100 % mezi 3 oblasti. Za povšimnutí stojí názor Belgičanů na efekt terapie u postižení stupně těžký – efekt má terapie z 54 % na facilitaci,
z 19 % na aktivitu a z 23 % na participaci v porovnání s názorem na zaměření během
teapie – ze 74 % se věnují funkci, z 18 % aktivit a pouze z 8 % participaci (graf č. 41).
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Graf č. 41: Vliv terapie na funkci, aktivitu a participaci
Procento počítáno z celkového počtu odpovědí v dané zemi
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Jak dlouho přetrvává efekt terapie
Ve všech třech zemích převládá názor, že efekt terapie je především přetrvávající –
tedy, že přetrvá ještě měsíc po terapii.
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Graf č. 42: Jak dlouho přetrvává efekt terapie
Průměr počítán z počtu odpovědí pro danou kategorii/celkový počet odpovědí v dané zemi

Jaký problém je ve fyzioterapii léčen
Všichni respondenti se shodně zaměřují na léčbu vzorců chůze, chůze a udržování či
změnu polohy těla. Na léčbu únavy a bolesti se daleko více zaměřují čeští respondenti.
Zajímavé je, že na léčbu kontroly močového měchýře, střev a sexuálních funkcí se
oproti Čechům ostatní respondenti téměř nezaměřují (graf č. 43).
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Graf č. 43: Který problém je léčen
0= nikdy ho neléčí; 1= občas ho léčí; 2= často ho léčí; 3= vždycky ho léčí
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Znalost fyzioterapeutických metod
Zde je uvedena otázka č. 10 z části B, která je rozdělena do grafů podle znalosti a
používání jednotlivých metod a konceptů. Odpovědi Italů a Belgičanů o znalosti metod
jsou si velmi podobné. Velké rozdíly však zaznamenáváme v porovnání s Čechy. Jak je
patrno z následujícího grafu č. 44, v Čechách je daleko více známá Vojtova reflexní
lokomoce, Brügger koncept a Frenkelovo cvičení. V Belgii a Itálii je více znám Perfettiho přístup, „Dual tasking“, Biomechanický přístup, Motorické učení a krokový trenažér.

2
1,5
1
0,5
0

ČR

BE

IT

Graf č. 44: Znalost fyzioterapeutických metod
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Z grafu č. 45 můžeme vidět, že mezi metody, které jsou na daném pracovišti známy
patří aerobní trénink, Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept, PNF a Brügger
koncept. Nejméně jsou známy Krokový trenažér (Treadmill) a Telerehabilitace.
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Graf č. 45:Znalost metod v České republice
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)

V Belgii jsou oproti České republice na pracovištích známy tyto metody – posilování
svalů, Frenkelova metoda, Perfettiho metoda a koncept Petö (graf č. 46). Hippoterapie
není skoro známá.
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Graf č. 46: Znalost metod v Belgii
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)

Mezi 4 nejznámější metody v Itálii patří aerobní trénink, posilování svalů, Bobath
koncept a Perfettiho metoda. Nejméně je znám Brügger koncept (graf č. 47).
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Graf č. 47: Znalost metod v Itálii
0 o metodě neslyšel, 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět, 2 ví, jak ji měřit (měří si ji sám, nebo mu ji měří někdo na
pracovišti)
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Používání fyzioterapeutických metod
V Čechách patří mezi 3 nejpoužívanější metody v terapii Vojtova reflexní lokomoce,
Bobath koncept a Proprioceptivní Neuromusculární Facilitace (PNF). V Belgii to je
posilování svalů, trénink dynamické rovnováhy, Bobath koncept a PNF. V Itálii to je
„Dual tasking“ a trénink statické a dynamické rovnováhy. Za pozornost stojí rozdíly
v jednotlivých zemích. V Čechách je oproti ostatním daleko více využíván Brügger
koncept. V Belgii je to krokový trenažer a fyzikální terapie. V Itálii biofeedback a roboticky asistovaná fyzioterapie. Mezi terapie, které nejsou využívány v rehabilitaci téměř
vůbec, patří metoda Roodové, Petö koncept a Telerehabilitace (graf č. 48).
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Graf č. 48: Používání fyzioterapeutických metod
0 o metodě neslyšel; 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět; 2 ví, jak ji měřit; 3 používá ji sám nebo někdo na pracovišti
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Z následujícího grafu č. 49 můžeme vidět, že stejně tak jako se ve znalosti metod
(graf č. 45) umístily na prvním místě metody PNF, Vojtova reflexní lokomoce a Bobath
koncept, i zde v grafu, který zobrazuje jejich používání v praxi obsadily první místa.
Mezi metody, které respondenti vůbec nevyužívají patří Hippoterapie, Virtuální realita a
Telerehabilitace.
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Graf č. 49: Používání metod v České republice
0 o metodě neslyšel; 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět; 2 ví, jak ji měřit; 3 používá ji sám nebo někdo na pracovišti

V Belgii je k terapii pacientů využíváno velké množství metod (graf č. 50).
S českými respondenty se shoduje používání PNF a Bobath konceptu. Co je ovšem
zajímavější, je fakt, že Brügger koncept, který se v České republice používá (graf č. 49)
se v Belgii nepoužívá vůbec (graf č. 50).
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Graf č. 50: Používání metod v Belgii
0 o metodě neslyšel; 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět; 2 ví, jak ji měřit; 3 používá ji sám nebo někdo na pracovišti

V Itálii je situace s Brügger konceptem stejná jako v Belgii – nepoužívá se vůbec
(graf č. 51). Mezi metody, které se používají nejvíce patří trénink statické a dynamické
rovnováhy a „Dual tasking“.
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Graf č. 51: Používání metod v Itálii
0 o metodě neslyšel; 1 slyšel o metodě, nebo ji viděl provádět; 2 ví, jak ji měřit; 3 používá ji sám nebo někdo na pracovišti
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Porozumění obsahu jednotlivých metod a konceptů
V následujícím grafu č. 52 je možno vidět názory všech respondentů na to, jak vnímají obsah jednotlivých metod. V grafu jsou seřazeny do čtyř sloupců. V prvním jsou
metodiky, které jsou vnímány jako metody zaměřené na svalovou re-edukaci. V druhém
sloupci jsou metody se zaměřením na facilitaci. Ve třetím sloupci jsou metody, které se
zaměřují hlavně na konkrétní cíl. V posledním sloupci jsou metody, které obsahují
z každého modelu 1/3.
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Graf č. 52: Porozumění metodikám
Procento počítáno z váženého průměru všech zemí pro danou metodu
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Zaměření na svalovou re-edukaci

V grafu č.53 je uvedeno porozumění metodikám v České republice. Rozdíl oproti
celkovému vnímaní můžeme vidět v biomechanickém přístupu. Ten je v Čechách
chápan z 90 % se zaměřením na svalovou re-edukaci. Virtuální realita je více vnímána
jako facilitační model. „Constrain-induced movement therapy“ neobsahuje podle
českých respondentů vůbec model se zaměřením na konkrétní cíl.
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Graf č. 53: Porozumění metodikám v České republice
Průměr počítán z celkové hodnoty všech odpovědí v dané zemi
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Zde je zajímavé, že některé metody nebyly vůbec belgickými respondenty
ohodnoceny: Brüggerův koncept, metoda Roodové a Petö koncept. Předpokládaným
důvodem je neznalost těchto metod (graf č. 54).
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Graf č. 54: Porozumění metodikám v Belgii
Průměr počítán z celkové hodnoty všech odpovědí v dané zemi
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Zaměření na svalovou re-edukaci

V Itálii nebyly ohodnoceny dvě terapie: Bruggrův koncept a Rood přístup. Oproti
celkovému vnímání se Italové liší ve vnímání „Conductive education programme“, Petö
konceptu a Frenkelova cvičení – ani u jedné z těcho metod neoznačili, že by obsahovala
model svalové re-edukace (graf č. 55).
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Graf č. 55: Porozumění metodikám v Itálii
Průměr počítán z celkové hodnoty všech odpovědí v dané zemi
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Zaměření na svalovou re-edukaci

6.

Diskuze
Přípravná fáze dotazníku zahrnovala zpracování poznámek, které získal během své

práce Jiří Kotek a zapracování poznámek editorů z konference XIVth SIG on MOBILITY in Barcelona, 2011 pro sledovaný dotaz. Tato část zabrala podstatnou dobu výzkumu. Bylo zapotřebí prostudovat mnoho materiálů a zamyslet se nad celkovou strukturou
dotazníku. Byla to fáze pro mne přínosná, jelikož jsem měla možnost spolupracovat
s týmem evropských odborníků, kteří mne vedli a posouvali tak mé znalosti mílovými
kroky. Bylo zajímavé, jak i přesto, že jde o experty v dané oblasti, jejich názory na filozofii a obsah fyzioterapie se lišily.
Celkový počet dotazníků – 47, byl uspokojivý, bohužel však nevyrovnaný
v zastoupení jednotlivých zemí. Nejméně jich máme z Itálie – 9 a nejvíce z Belgie – 24.
Jedním z hlavních důvodů takovéto nerovnováhy je fakt, že v Belgii bylo osloveno
místním koordinátorem více center, zatímco v ostatních zemích pouze jedno. Pro korektní popsání rozdílů mezi zeměmi bude v budoucnu zapotřebí oslovit větší počet pracovišť v každé zemi a bude zapotřebí vzít v úvahu efekt jednotlivých pracovišť.
Za další prvek, na který je podle mne potřeba upozornit, je skladba respondentů. Je
jisté, že se jejich odpovědi lišily v závislosti na povolání – lékař či fyzioterapeut (např.
2 lékaři z Belgie nevyplnili část B s odůvodněním, že reálně terapii neprovádí), na délce
praxe a poměru zastoupení práce s pacienty s RS či pacienty s jinými diagnózami. Při
vyšším počtu respondentů – lékařů by bylo možné provést srovnání mezi fyzioterapeuty
a lékaři. Při současném počtu by možná správněji měli být z analýz vynecháni zcela.
Celý dotazník je napsán anglicky, což skýtá mnoho výhod ale i nevýhod. Velkou
výhodou byla možnost rozeslání dotazníku do různých evropských zemí bez ohledu na
to, zda je zde anglický jazyk jazykem mateřským. Jako velkou nevýhodou se ukázalo,
že jazyková vybavenost a znalost jednotlivých respondentů ale i jednotlivých zemí Evropy se velmi liší. Přeložením dotazníku do národních jazyků by se jistě zvýšila návratnost dotazníků, ale i přesnost vyplněných odpovědí. Je možné, že některé metody znají
respondenti pouze pod národními názvy a chybně proto zaškrtávají, že o dané metodě
dosud neslyšeli. Bohužel musím konstatovat, že pokud by byl v České republice dotazník rozdán v jazyce českém, jeho návratnost by byla jistě vyšší a předpokládám, že i
odpovědi, zvláště na používané jednotlivé hodnotící systémy, by se od anglického ori71

ginálu velmi lišily. Jinak pro mne byla možnost pracovat a komunikovat v anglickém
jazyce velkým přínosem.

6.1 Diskuze k výsledkům
Jak vyplývá z výsledků znázorněných v grafické podobě, rozdíly mezi jednotlivými
zeměmi můžeme s určitostí najít. Respondenti všech zemí se shodují v používání ICF
modelu. Mezi sebou se liší např. v používání a znalosti testů pro svalovou sílu, únavu a
bolest. Často se shoduje znalost a používání italských a belgických respondentů oproti
českým např.: testy pro chůzi a udržování a změny polohy těla. V Itálii jsou velmi významně oproti ostatním využívány testy hodnotící zdraví a funkci ruky. Testy pro hodnocení vizuálních a okulomotorických funkcí, funkci močového měchýře a střev, sexuálních funkcí, domácí život, sport, cvičení a práci a zaměstnání jsou ve všech třech zemích oproti ostatním testům velmi málo známé a ještě méně používané.
Velmi nás zajímalo, na co se se především ve své terapii odborníci zaměřují. Jak
jsme měli možnost vidět v grafu č. 43 v Čechách a Itálii se nejvíce zaměřují terapeuti na
aktivitu, bez ohledu na stupeň postižení. Zato v Belgii se závažností onemocnění stoupá
zaměření na funkci a klesá zaměření na aktivitu a participaci. Můžeme také říci, že participaci je věnována ve všech třech zemích oproti ostatním dvěma oblastem velmi malá
pozornost.
Za upozornění taktéž stojí fakt, který vzešel z navzájem zdánlivě nesouvisejících
otázek. Ačkoliv v části A belgičtí respondenti uvedli, že nepoužívají mnoho testů
k hodnocení svalové síly, v léčbě se na ní zaměřují velmi podstatně. Podobně je tomu i
u českých respondentů s testy na změnu a udržování pozice těla a s testy na používání
ruky – k jejich posouzení nevyužívají mnoho testů, ale v léčbě představují jednu
z podstatných částí. Z toho vyplývá, že i když se v léčbě fyzioterapeuti zaměřují na
konkrétní problém, jeho výsledek již netestují.
Ve znalosti a používání jednotlivých fyzioterapeutických metod a konceptů se země mezi sebou taktéž liší. Znalost metod zřetelně převyšuje jejich používání. Stejně
tomu tak je i u obsahu jednotlivých metod. Zajímavé je, že i když italští respondenti
vyplnili, že danou metodu znají, již v následující otázce nevyplnili jaký je její obsah
(jedná se o Petö koncept). U belgických respondentů koresponduje neznalost metod
s odpověďmi o jejich obsahu.
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6.2 Připomínky k otázkám
V připomínkách se často objevoval údiv nad tím, kolik standardizovaných hodnotících systémů vůbec existuje. Toto nás vede k myšlence, zda jsou všechny tyto testy
účelné a zda by nebylo možné ustanovit jednotnou baterii testů pro pacienty s RS. Takový počin však vyžaduje hlubší prozkoumání daného problému.
Připomínek k jednotlivým otázkám v dotazníku bylo velmi mnoho a některé byly
pro další vývoj dotazníku velmi přínosné. Často připomínkovaná byla otázka 1. a 2.
v části B. Naším cílem bylo zjistit, na co se během své terapie odborníci zaměřují a jak
velký to má efekt v jednotlivých oblastech (funkce, aktivita, participace). Problémem
bylo rozdělení 100 % do jednotlivých oblastí pro různý stupeň postižení. Ukázalo se, že
jsou to otázky těžko pochopitelné a proto si myslím, že je zapotřebí je do budoucna přepracovat.
Podobné je to s otázkou 12. z části B. Zde nás zajímalo, jak je rozuměno jednotlivým terapeutickým metodám a požadovali jsme opět dělení 100 % do 3 základních rehabilitačních modelů (svalová re-edukace, facilitace, zaměření na konkrétní cíl). Některé exempláře byly nevyhodnotitelné, jelikož respondenti místo číselných hodnot udělali
do řádku křížky. Jelikož je to prvek vícekrát se opakující, vede mne to k myšlence, zda
je tento způsob kladení otázek vhodný. Zajímavostí bylo, že i když respondent
v předchozích otázkách odpověděl, že danou metodu zná, nebo jí dokonce sám používá,
na otázku o porozumění dané metodě neodpověděl.
Nejvíce diskutovanými otázkami byla z části B otázka 9, 10 a 11. Jednalo se
v podstatě o 3 stejné tabulky, ve kterých nás zajímalo používání vybraných metod. Tabulka se třikrát opakovala, protože nás zajímalo, zda se liší léčba u rozdílných úrovní
postižení (mírný, střední, těžký). Respondenti často vyplnili první tabulku, ale k dalším
dvěma se již nedostali – buďto do ní napsali stejné odpovědi jako do první (pro nás to
znamená, že v terapii nerozlišují úroveň postižení dle EDSS škály) nebo se zalekli velikosti tabulky a tak jí prostě nevyplnili. Pro další používání dotazníku by bylo dobré tuto
část co nejvíce zjednodušit a zkrátit. Také bych navrhovala odstranit možnost odpovědi,
zda se terapie používá na daném pracovišti. Někteří zaškrtli pouze tuto možnost, nikde
neuvedli, jakou terapii používají oni sami a do otázky, zda používají nějakou jinou nezmiňovanou metodu, neuvedli nic. Další možností je, že nemusí vědět, zda se terapie na
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pracovišti používá – závisí to určitě na velikosti pracoviště. Tuto možnost bych odstranila i z otázek v části A.
Naprosto matoucí se při vyhodnocování ukázala otázka 3. z části D, v níž bylo potřeba očíslovat pořadí, v jakých institucích se pacienti dostanou k rehabilitační péči.
Vzhledem k tomu, že se otázka nachází v části, kde se ptáme především na respondenta
samotného, odpovídali dotazovaní na otázku, kde oni sami pracují. Byla to pro mě velmi zajímavá zkušenost. Dotazník četlo před samotným rozesláním několik lidí a nikdo
si oné chyby nevšiml. Až při vyhodnocování dat jsme zjistili, že je tato otázka špatně
položená a tudíž nevyhodnotitelná. Pochopila jsem, že tvorba takového dotazníku není
zcela jednoduchá věc, jak by se na první pohled mohlo zdát.

6.3 Připomínky k formě a zpracování dotazníku
Jednou z hlavních nevýhod dotazníku je jeho rozsáhlost. V této podobě má 16
stran a k jeho vyplnění je zapotřebí minimálně 30–45 minut v závislosti na znalosti jazyka.
Pro budoucí používání bude zapotřebí dotazník zkrátit. Výrazně se tím zvýší jeho
návratnost. Další nevýhodou tohoto projektu byla distribuce dotazníků v papírové podobě. Dotazníky jsem rozeslala buďto emailem, nebo vlastnoručně doručila na jednotlivá pracoviště, odkud mi vyplněné exempláře zasílali poštou. Tento proces je velmi časově a finančně náročný pro všechny strany. To bylo vlastně i jedním z cílů této studie –
zjistit zda jsou otázky použitelné do webové aplikace, která bude další z přípravných
fází mezinárodní srovnávací studie. V současné době se již připravuje webová podoba
dotazníku. V příloze přikládám pro srovnání verzi dotazníku použitou pro tuto studii
(příloha č. 1) a návrh dotazníku pro webovou aplikaci (příloha č. 2 a 3). Za úvahu ještě
stojí, zda v další fázi zdokonalování nevytvořit dotazník ve webové aplikaci
v mateřském jazyce dotazovaných. To s sebou přináší jednak výhodu jasnějšího porozumění otázkám, ale zároveň nevýhodu ve finančních nákladech na překladatele.
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7.

Závěr
Cíle práce byly naplněny – byl zmapován přístup na vybraných pracovištích ve

třech zemích zapojených do studie – Česká republika, Belgie a Itálie.
Mezi nejvíce používané vyšetřovací metody pro pacienty s roztroušenou sklerózou patří ve všech dotazovaných zemích testy pro hodnocení tolerance k zátěži, vzorců
chůze a chůze jako takové. V používání terapeutických metod jsme zjistili mezi jednotlivými zeměmi jisté rozdíly: v Čechách patří mezi 3 nejpoužívanější metody v terapii
Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept a PNF. V Belgii to je posilování svalů, trénink dynamické rovnováhy, Bobath koncept a PNF.
V Čechách a Itálii je terapie zaměřena především na aktivitu bez ohledu na stupeň postižení. V Belgii se závažností onemocnění stoupá zaměření na funkci a klesá
zaměření na aktivitu a participaci. Můžeme také říci, že participaci je věnována ve
všech třech zemích oproti ostatním dvěma oblastem velmi malá pozornost.
Mezi nejčastěji používaný klasifikační model patří ICF ve všech třech zemích.
Ostatní modely – GAS a PROMS nejsou v těchto zemích používány.
V porozumění obsahu jednotlivých metod/ konceptů se mezi sebou zkoumané
země navzájem liší. Nikde však neexistuje správná odpověď, z kolika procent obsahují
terapeutické přístupy tyto základní fyzioterapeutické modely – svalovou reedukaci, facilitaci a zaměření na úkol/cíl. Jde tedy o subjektivní vnímání daných přístupů, který je
však velmi důležitý pro spolupráci a vzájemné pochopení ve směřování fyzioterapie.
Přesto, že by bylo zapotřebí podrobnějšího zkoumání, již nyní můžeme poukázat na
skutečnost, že přístupy se v jednotlivých zemích velmi liší a proto by mezinárodní studie o používání vyšetřovacích a terapeutických metod u pacientů s RS byla velkým přínosem.
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