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Cystická ťlbróza (CF) je v evropské populaci nejčastější autozomálně recesivní
onemocnění. Je to onemocnění, které postihuje více orgánů. Nejvíce postiŽené jsou
gastrointestinální trakt, respirační ústrojí a reprodukční orgány. V České republice se
průměrně ročně narodí 32-46 dědí s cystickou fibrózou. Ve FN Motol je jedno z center Vysoce
specializované zdravotní péče o pacienty s CF. Toto centÍum bylo v roce 2012 přijato do
European CF Society Clinical Trials Network. Proto je jistě pro studenty fyzioterapie na2. LF
UK zajímavé, se tímto tématem zabývat. Ye 2l. století stoupá počet pacientů, kteří se s tímto
onemocněnim doživaji dospělosti atak již není péče o týo pacienty pouze v rukou pediatrů,
ale tak jak dospívají, pŤecházeji postupně do péče pneumologů' Velký podíl na zvyšující se
průměrné délce Života má také fyzioterapie.

V teoretické části, která má 47 stran a je členěna do 3 částí, autorka shrnu^je veškeré
informace o této chorobě - od genetiky, popisu základních příznaků' přidruŽených
onemocněni až po léčbu tohoto multiorgánového onemocnění. Součástí teoretické části je i
popis historie diagnostiky a léčby cystické ťtbtózy a také vývoj fyzioterapie. V poslední části
teoriejsou popsány techniky hygieny dýchacích cest používanéiak u náS, tak ve světě'

Zateoretickou částí následuje kasuistika 2 pacientů a dále diskuse, ve které se
studentka rozhodla zabývat pouze tématy týkajícími se fyzioterapie a referenční seznam, kde
převládají anglicky psané texty od monografií aŽ po odkazy na internetové stránky. Na konci
textu jsou obrazové přílohy, které patří ke kasuistikám.

Jako cíl práce si autorka vytyčila: shrnout problematiku CF, popsat vývoj fyzioterapie
u pacientů s CF v souvislosti s určením diagnózy v raném věku a zpracovatkasuistiku
dospělého pacienta s CF.

Pokud budeme hodnotit kvalitu zpracováni textu, mám několik výhrad. Teoretická část
obsahuje velké mnoŽství informací. Bohužel, rozsah textu věnov aný ýztoterapii jiŽ tak
rozsáhlý není. Např. autogenní ďtenáži a jejímu autorovi Jeanovi Chevallieroui1" r, rámci
historie věnován pouze malý odstavec, přestože tato technika respirační fyzioteiapie je
v rámci léčby pacientů prakticky zásadní' Dalším nedostatkem je, Že Íazení textuJe
nejednotné, zvláště v části věnující se historii. Struktura jednotlivých období nem-á jednotný
vnitřní rámec (osnovu), který by text činil více logický. Studentka skáče mezi diagňostikou,
genetickými poznatky, léčbou gastrointestinárních poruch, respiračních komplikací,
fyzioterapií' inhalační terapií v kaŽdém období viiné části textu.

Diskuse shrnuje poznatky o využívání posturální drenáže s poklepy, nejvhodnějších
technikách hygieny dýchacích cest a optimálním období pro zahájeni ýži'o,teripre u dětí s CF.
Je zpracována na 4 stranách. Autorka se v ní snaŽí vysvětlit výhoáy a nevýhody jednotlivých
fyzioterapeutických technik s přihlédnutím k časovému období, káy bylypouiívány, či
k ochotě a moŽnosti pacientů spolupracovat. Jedinou výtkou by bylá použttáformulace u
polohové drenáže: Že"ještě do nedávné doby se v České republice póužívalaposturální
drenáž s poklepy jako jediná metoda ťyzioterupie". Jistě by stálo za to uvést, u jut nedávném
období - před dvěma, pěti, nebo dvaceti či pětadvaceti lety - což již taknedávňá doba není'



V rámci textu jsou uvedeny i kazuistiky dvou pacientů s CF. V kazuistikách chybí
informace o změnách v plicních funkcích, které jsou velmi důleŽité pro představu o kvalitě
života atíži postižení respiračního ústrojí, také zde postrádám zmínku o domácím pohybovém
reŽimu pacientů. Vzhledem k tomu, Že je autorka studentkou fyzioterapie' očekávala bych
rozsáhlejší část kasuistik věnovaných průběhu fyzioterapie od diagnostiky onemocnění po
současnost. Také navrhované krátkodobé a dlouhodobé rehabilitační plány jsou velmi
nekonkrétní.

Přesto že text nese řadu nedostatků, cile práce byly naplněny.

Práci doporučuji k obhajobě.

očekávám odpovědi na týo otžzky:
Vyvinul Jean Chevalliere techniku AD konkrétně pro pacienty s CF?
V rámci kazuistiky u prvního pacienta je v krátkodobém rehabilitačním plánu uvedena

aktivace břišních svalů. Mají pacienti s CF břišní svaly málo aktivní? Jakou aktivaci byste
prováděla?

Jakou formu kondičního cvičení byste u pacientů navrhovala?

V Berouně dne 11 .5.2014

Mgr. Lenka Babková !'';\,/


