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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Název:  

Role ergoterapeuta v léčbě pacientů s Huntingtonovou chorobou 

Autor:  

Jitka Sýkorová 

Vedoucí práce:  

Bc. Alžběta Čábelková 

 

Abstrakt bakalářské práce: 

Tato práce se zabývá možnostmi využití ergoterapie u pacientů s Huntingtonovou 

chorobou, neurodegenerativním onemocněním mozku. Huntingtonova choroba (HCH) je 

v současné době nevyléčitelné onemocnění, průběh nemoci lze však zmírnit různými 

terapeutickými metodami. Své místo zde má také včasná ergoterapeutická intervence a role 

ergoterapeuta v interprofesním týmu zabývajícím se léčbou těchto pacientů je 

nezastupitelná. V České republice jsou však zkušenosti s ergoterapií u pacientů s HCH 

minimální. Bakalářská práce obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část 

poskytuje základní informace o HCH, jejím vzniku, formách i klinickém obrazu. 

S využitím zahraničních odborných zdrojů se teoretická část věnuje také možnostem 

a cílům ergoterapie u pacientů s HCH. V rámci praktické části byly vyhodnoceny 

dotazníky distribuované mezi pacienty a pečující, jež mj. poskytly orientační přehled 

problémových oblastí pacientů. Během ergoterapeutického vyšetření pacientů s HCH byly 

využity Montrealský kognitivní test a Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání, které 

jsou významné a přínosné pro stanovení priorit a cílů terapie. Přílohy bakalářské práce 

obsahují tři kazuistiky pacientek s HCH a ukázku Guidelines pro ergoterapeuty pracující 

s osobami s HCH ve Velké Británii. 

 

Klíčová slova: 

Huntingtonova choroba, Huntingtonova nemoc, ergoterapie, ergoterapeut 
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Abstract: 

This thesis is focused on the possible potential of occupational therapy in patients with 

Huntington´s disease, a neurodegenerative brain disease. Currently, Huntington´s disease is 

incurable, but there are some therapeutic methods and approaches which have positive 

influence on a progress of the disease. Also, early intervention of occupational therapy is 

needed and the occupational therapist is an irreplaceable specialist as a part 

of an interdisciplinary team. However, in the Czech Republic there is a little experience 

with occupational therapy in patients with Huntington´s disease. The thesis consists 

of a theoretical part and a practical part. The theoretical part provides basic information 

about the condition and by having used specialized foreign literature it also focuses on 

the opportunities and goals of occupational therapy in patients with Huntington´s disease. 

In the practical part, questionnaires which were distributed among patients and patient care 

providers were evaluated. Results of the questionnaires provide besides other things a brief 

outline of patient´s problematic areas. Occupational therapy evaluation of patients with 

Huntington´s disease includes the Montreal Cognitive Assessment and Canadian 

Occupational Performance Measure. Both assessments have benefits and importance 

in setting priorities and goals of the therapy. The appendix of the thesis contains three case 

reports of patients with Huntington´s disease and an extract of Guidelines for occupational 

therapists working with people with Huntington´s disease in the UK. 
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Huntington´s disease, Occupational Therapy, Occupational Therapist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora.  

 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

 

Příjmení, jméno  

(hůlkovým písmem) 

Číslo dokladu 

totožnosti 

vypůjčitele 

(např. OP, 

cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné 

práce 

Datum Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



9 

 

OBSAH PRÁCE 

 

ÚVOD ....................................................................................................................................... 12 

1 TEORETICKÁ ČÁST....................................................................................................... 15 

1.1 Huntingtonova choroba ................................................................................................... 15 

1.1.1 Historie ................................................................................................................ 15 

1.1.2 Epidemiologie ..................................................................................................... 15 

1.1.3 Etiopatogeneze .................................................................................................... 16 

1.1.4 Klinický obraz ..................................................................................................... 17 

1.1.4.1 Neurologické symptomy ....................................................................... 18 

1.1.4.2 Psychiatrické symptomy ....................................................................... 20 

1.1.5 Formy onemocnění .............................................................................................. 21 

1.1.5.1 Klasická forma ....................................................................................... 21 

1.1.5.2 Juvenilní forma ...................................................................................... 21 

1.1.5.3 Forma s pozdním začátkem .................................................................. 22 

1.1.6 Diagnostika .......................................................................................................... 23 

1.2   Možnosti terapie ............................................................................................................ 24 

1.2.1 Farmakoterapie .................................................................................................... 24 

1.2.2 Fyzioterapie ......................................................................................................... 25 

1.2.3      Ergoterapie .......................................................................................................... 26 

1.2.4      Logopedie ............................................................................................................ 26 

1.3   Podpora rodiny .............................................................................................................. 27 

1.3.1 Problematika péče o nemocného s HCH ............................................................. 27 

1.3.2 Zátěž rodiny a pečujících .................................................................................... 28 

1.3.3 Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě (SPHCH) ............................ 29 

1.3.3.1 Cíle a aktivity SPHCH ............................................................................. 29 

1.4   Role ergoterapeuta v léčbě pacientů s HCH .................................................................. 30 

1.4.1 Situace v České republice a v zahraničí .............................................................. 32 

1.4.2 Cíle ergoterapie u pacientů s HCH ...................................................................... 33 

1.4.3 Ergoterapie v jednotlivých stadiích HCH ........................................................... 34 

1.4.3.1 Časné stadium ........................................................................................ 35 

1.4.3.2 Střední stadium ..................................................................................... 37 

1.4.3.3 Pozdní stadium ...................................................................................... 39 

 



10 

 

1.4.4 Využití testovacích metod ................................................................................... 39 

1.4.4.1 Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání ....................................... 41 

 

2 PRAKTICKÁ ČÁST ......................................................................................................... 43 

2.1   Postup zpracování bakalářské práce .............................................................................. 43 

2.2  Cíle praktické části ......................................................................................................... 44 

2.3   Metody sběru dat ........................................................................................................... 44 

2.3.1      Edukačně rekondiční pobyty ............................................................................... 44 

2.3.2 Dotazník .............................................................................................................. 45 

2.3.3  Kazuistiky ............................................................................................................ 46 

2.3.4 Využití Guidelines (Velká Británie) v ergoterapii u pacientů s HCH ................. 48 

2.4   Výstupy z praktické části .............................................................................................. 50 

2.4.1     Výsledky dotazníkového šetření .......................................................................... 50 

2.4.2 Srovnání výsledků testu MMSE a MoCA u pacientek s HCH ........................... 53 

2.4.3 Výsledky COPM u pacientek s HCH .................................................................. 54 

2.4.4 Přínos testu COPM .............................................................................................. 55 

2.4.5 Návrh vhodných testovacích metod v ergoterapii ............................................... 56 

3 DISKUZE .......................................................................................................................... 59 

4 ZÁVĚR.............................................................................................................................. 63 

5 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................... 66 

6 PŘÍLOHY.......................................................................................................................... 70 

6.1  Příloha č. 1. Kazuistiky .................................................................................................. 71 

6.1.1 Kazuistika paní A. ............................................................................................... 71 

6.1.2 Kazuistika paní P.  ............................................................................................... 78 

6.1.3 Kazuistika slečny K. ............................................................................................ 84 

6.2  Příloha č. 2. Ukázka Guidelines (Velká Británie) pro ergoterapii u  pacientů s HCH ... 90 

6.3  Příloha č. 3. Dotazník o Huntingtonově chorobě pro pacienty a pečující ...................... 95 

6.4 Příloha č. 4. Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání ............................................... 97 

6.5 Příloha č. 5. Montrealský kognitivní test ...................................................................... 100 

 

 



11 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ADL  všední denní činnosti (z angl. Activities of Daily Living) 

pADL  personální všední denní činnosti 

iADL  instrumentální všední denní činnosti 

BI  Barthel Index 

COPM  Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (z angl. Canadian Occupational 

  Performance Measure) 

CT  výpočetní tomografie (z angl. Computed Tomography) 

ČR  Česká republika 

HCH  Huntingtonova choroba 

HK  horní končetina (mn.č. HKK) 

HN  Huntingtonova nemoc 

IVF  umělé oplodnění (in vitro fertilizace) 

LHK  levá horní končetina 

MMSE Mini Mental State Examination 

MoCA  Montrealský kognitivní test 

MRI  magnetická rezonance (z angl. Magnetic Resonance Imaging) 

PGD  preimplantační genetická diagnostika  

PHK  pravá horní končetina 

RNB  Rehabilitační nemocnice Beroun 

SPHCH Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě 

UHDRS Jednotná škála pro hodnocení Huntingtonovy choroby (z angl. Unified  

  Huntington´s Disease Rating Scale) 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ÚVOD  

  

Při výběru tématu své bakalářské práce jsem často uvažovala o oblasti neurologie.  Tento 

obor mě zaujal svou rozsáhlostí a provázaností. Během studia jsem měla pocit (a stále 

mám), že čím více se neurologii učím a snažím se jí rozumět, tím se rozkrývá více témat, 

o kterých bych se toho chtěla dozvědět více.  

 Neurologii vnímám nejen jako velmi zajímavý obor, ale také jako výzvu. Výzvu 

rozklíčovat teoretické podklady a propojit je s klinickými obrazy nemocí, výzvu přijmout 

fakt, že možnosti léčby nejsou nekonečné. Mnohdy přichází i onemocnění, u nichž 

od počátku víme, že jsou v této době nevyléčitelná, a co více, fyzický a psychický stav 

nemocného se bude postupně zhoršovat. Nyní mám na mysli neurodegenerativní 

onemocnění mozku, mezi něž patří např. Alzheimerova choroba, či právě Huntingtonova 

choroba. 

 Možná zatím není v silách medicíny tyto těžké choroby vyléčit, ale věřím, že je 

v silách odborníků průběh onemocnění alespoň mírně zlepšit. Do léčby onemocnění je 

třeba zapojit členy interprofesního týmu, do něhož patří lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, 

logoped, sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog a další. Společně s pacientem 

pracují na dosažení cíle zlepšit kvalitu života nemocného a jeho rodiny a umožnit co 

nejdelší a plnohodnotné zapojení člověka do společnosti. 

  

Tato práce má název „Role ergoterapeuta v léčbě Huntingtonovy choroby“ a poukazuji 

v ní na důležitost oboru ergoterapie a její přínos v procesu léčby tohoto onemocnění. Tedy 

v procesu, jehož cílem je ovlivnit a zmírnit průběh onemocnění skrze různé prostředky, 

metody a opatření.  

 Ergoterapeut se ve své profesi věnuje lidem s disabilitou a s rozličnými nemocemi, 

snaží se maximálně podpořit různými metodami jejich soběstačnost a schopnost dosahovat 

vlastních vytyčených cílů. Ergoterapeut společně s pacientem hledá a poznává cesty 

k nejdelší možné soběstačnosti a nezávislosti člověka na svém okolí. Nalezení této cesty 

patří i mezi základní pilíře terapie pacientů s Huntingtonovou chorobou. 

 

Huntingtonova choroba (HCH) patří mezi nepříliš časté neurologické diagnózy, přesto mne 

překvapilo, že není snadné najít literaturu či odborníky, kteří se této problematice v České 
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republice věnují. Právě vědomí, že ergoterapie může přispět k pozitivnímu ovlivnění 

průběhu HCH, ale zároveň se jí v ČR u těchto pacientů pravděpodobně nikdo více 

nevěnuje, bylo impulsem pro výběr tématu bakalářské práce.  

 V zahraničí však vznikají stále nové studie zabývající se možnostmi ergoterapie 

v léčbě Huntingtonovy choroby, a proto velká část mé práce vznikla díky přístupu 

k odborným zahraničním článkům. Je to znamení, že v zahraničí (a snad také postupně 

v České republice) se tomuto tématu věnuje stále více pozornosti a dostupnost informací se 

bude zlepšovat. Byla bych ráda, kdyby i tato práce přispěla ke zvýšení povědomí 

o možnostech ergoterapeutické intervence u pacientů s Huntingtonovou chorobou. 

 

Huntingtonova choroba je neurodegenerativní dědičné onemocnění, které postupně 

postihuje všechny složky osobnosti člověka. Omezuje se funkce pohybového systému, 

dochází ke zhoršení paměti a dalších kognitivních funkcí, ztrácí se schopnost kontroly nad 

vlastním tělem a jsou znatelné i proměny chování. Později již pacienti potřebují asistenci 

ve všech úkonech běžného dne a stávají se plně závislými na svém okolí, nejčastěji rodině. 

 Projevy nemoci mohou být u jednotlivých pacientů s HCH vyjádřené v různé míře. 

Liší se také subjektivně vnímané problémové oblasti, s nimiž se pacienti a jejich rodiny 

potýkají.  

  

Abych i já sama měla možnost poznat projevy a úskalí této nemoci přímo u pacientů, 

účastnila jsem se na jaře a na podzim roku 2015 Edukačně rekondičních pobytů 

Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě působící v České republice. Právě tady 

začala má cesta za poznáním onemocnění, o němž jsem dříve četla jen v literatuře.  

 Díky rozhovorům s pacienty a anonymnímu dotazníku, který jsem na pobytech 

distribuovala, jsem poznala nejen životní příběhy pacientů a jejich rodin, ale také náročnost 

průběhu onemocnění.  
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Cíle bakalářské práce 

  

Práce představuje Huntingtonovu chorobu a jednotlivé formy tohoto onemocnění, popisuje 

rozsáhlý klinický obraz nemoci a možnosti terapie.  

 Cílem je zjistit, jaké problémové oblasti pacienta s HCH může ergoterapeut vhodně 

ovlivnit a jaké jsou terapeutické možnosti v jednotlivých fázích průběhu onemocnění.  

  

Dostatečné a dobré vyšetření pacienta a zhodnocení jeho stavu (zvláště pokud je více 

provázaných projevů nemoci) umožňuje stanovit cíl, plán a priority terapie. V souvislosti 

s touto myšlenkou jsem během účasti na Edukačně rekondičních pobytech Společnosti pro 

pomoc při Huntingtonově chorobě dospěla k otázce, na niž bych ráda nalezla odpověď: 

 Existují testovací metody vhodné pro pacienty s Huntingtonovou chorobou, jež by 

mohl využívat ergoterapeut v České republice?  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Huntingtonova choroba   

Huntingtonova choroba (HCH) je autosomálně dominantně dědičné onemocnění 

centrálního nervového systému s chronicko – progresivním průběhem (Roth, 2009).  

 Onemocnění se manifestuje obvykle ve středním věku a projevuje se především 

choreatickými dyskinezemi, demencí, změnami osobnosti a chování. Onemocnění je 

neléčitelné a neodvratitelně progresivní (Růžička, 2002). 

  

1.1.1 Historie 

První ucelený popis této choroby podal americký lékař George Huntington v roce 1872, 

kdy pozoroval v dospělosti vznikající onemocnění provázené choreatickými pohyby 

(Masopust, 2011). Již ve 14. století však byly popisovány epidemie tzv. taneční mánie 

(Vondráčková, 2015).  

 Teprve na konci 20. století byla zjištěna lokalizace a podstata mutace na čtvrtém 

chromozomu, která je zodpovědná za vznik onemocnění (Růžička, 2002). 

 

1.1.2 Epidemiologie 

Huntingtonova choroba patří mezi onemocnění s řídkým celosvětovým výskytem 1 pacient 

na 10 000-15 000 obyvatel. Onemocnění postihuje rovnoměrně muže i ženy 

(Vondráčková, 2015).  

 Výskyt onemocnění je z geografického hlediska nerovnoměrný, vyšší výskyt HCH 

byl zaznamenán v Tasmánii, na Mauritiu nebo ve Venezuele (zde u jezera Maracaibo je 

výskyt nemoci 700 pacientů na 100 000 obyvatel). Naopak nízký výskyt (prevalence     

0,1-0,5 na 100 000 obyvatel) je například v Japonsku. V západní Evropě je opět několik 

míst s vyšším výskytem HCH (Masopust, 2011). 
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 V České republice žije pravděpodobně 700 – 1000 nemocných s HCH a v riziku je 

dalších 4000 – 5000 osob. První údaje o četnosti výskytu nemoci v ČR pochází z roku 

2012, do té doby zde nebyla HCH sledována. Je možné, že skutečný počet pacientů v ČR 

je vyšší, existují pacienti nesprávně diagnostikovaní (nebo nikdy nediagnostikovaní), či 

údaje o své diagnóze neposkytli (Vondráčková, 2015). 

 Průměrný věk pacientů, v němž se objevují první příznaky Huntingtonovy choroby, 

je mezi 35.-50. rokem věku a průměrná délka onemocnění od nástupu prvních příznaků do 

smrti je mezi 10-15 lety (Růžička, 2002). 

  

1.1.3 Etiopatogeneze  

Huntingtonova choroba je způsobena autosomálně dominantním přenosem mutovaného 

genu (IT 15) na krátkém raménku 4. chromozomu. Přenos dědičné informace je stejně 

častý u obou pohlaví, postižení se vyskytuje ve více generacích a riziko výskytu nemoci 

u potomků postižené osoby je 50% (Růžička, 2002). 

 Podkladem mutace je zmnožení tripletu CAG (cytosin-adenin-guanin) a následně je 

genovým produktem mutace aberantní protein huntingtin. Fyziologický nemutovaný 

protein huntingtin má velmi důležitou, ale dosud ne zcela objasněnou funkci pro mozek 

a je přítomen i v mnoha dalších tkáních. Absence huntingtinu vede k perinatální smrti 

mozku (Masopust, 2011). 

 Věk nástupu příznaků HCH závisí na počtu repetic CAG tripletů. Normální počet 

tripletů u zdravého jedince je 6-35, většina pacientů s HCH (nástup nemoci ve středním 

věku) má repetic více než 40 a u juvenilních forem nemoci se vyskytuje 70 a více tripletů. 

Pokud je počet tripletů vyšší než 35 a menší než 40, jedná se o oblast šedé zóny 

a diagnostika pacientů se řídí klinickým stavem (Havrdová in Jedlička, 2005). 

 

Vlivem mutace genu dochází k zániku neuronů v určitých oblastech mozku, především 

v bazálních gangliích. Hlavní neuropatologickou změnou u HCH je zánik tzv. středně 

velkých ostnitých neuronů („medium-size spiny neurons“) ve striatu, které produkují 

neurotransmiter GABA (gamaaminomáselná kyselina). Postupně se přidávají atrofické 

změny pallida, dochází k degeneraci mozkové kůry a k celkové atrofii mozku (Roth, 

2009).  
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1.1.4 Klinický obraz  

 

Počáteční symptomy Huntingtonovy choroby mohou být jak neurologické povahy, tak 

i psychiatrické. Klinický průběh nemoci není jednotný a závisí také na věku, v němž se 

objevují první příznaky nemoci (Růžička, 2002). 

 V typickém případě se HCH manifestuje tzv. klinickou trias: motorickým, 

kognitivním a behaviorálním postižením (Roth, 2009).  

 Přehledné shrnutí možných příznaků je uvedeno v tabulce 1.1. 

  

Žádný pacient však nemá vyjádřeny všechny projevy HCH, průběh této diagnózy je velmi 

individuální a ani v rodině se nemusí příznaky vždy shodovat (Vondráčková, 2015). 

 Obecně platí, že progrese onemocnění je pomalejší, začne-li ve vyšším věku 

pacienta. V pozdních fázích onemocnění dochází k postupné progresi až do obrazu 

kachexie a demence, pacienti následně umírají na přidružená onemocnění, např. infekce 

(Rektorová in Rektor, 2003).  

 
 

 

Neurologické symptomy 

 

Méně časté neurolog. symptomy 

 

Psychiatrické symptomy 

Chorea Epilepsie Poruchy chování 

Dystonie Mozečkové symptomy Afektivní poruchy 

Bradykineze  Symptomy léze pyramid. dráhy Změny osobnosti 

Hypokineze Myoklonus Úzkostné projevy 

Akineze  Psychomotorický neklid 

Rigidita  Psychotické symptomy  

Poruchy okulomotoriky  Kognitivní deficity 

Dysartrie  Demence 

Dysfagie  Agresivita 

Poruchy chůze a stability  Apatie, abulie 

Inkontinence  

(moči a stolice) 

 Iritabilita 

Poruchy spánku  Kriminalita 

Kachexie  Změny sexuálního chování 

  Sebevražedné sklony 

 

Tabulka 1.1. Symptomy Huntingtonovy choroby 

(modifikováno podle: Růžička, 2002; Vondráčková, 2015) 
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 1.1.4.1 Neurologické symptomy 

U třetiny nemocných stojí na počátku onemocnění v popředí neurologické příznaky 

zahrnující nejčastěji mimovolní pohyby, mezi něž patří chorea a dystonie, a poruchy 

volního pohybu. U další třetiny pacientů s HCH onemocnění začíná psychiatrickými 

poruchami a u zbylé třetiny nemocných vidíme neurologické i psychiatrické příznaky 

společně od počátku nemoci (Havrdová in Jedlička, 2005). 

 Havrdová (in Jedlička, 2005) uvádí jako další neurologické příznaky Huntigtonovy 

choroby dysartrii a dysfagii, poruchy stoje a chůze. U pacientů se rozvíjí také bradykineze 

(zpomalení volních pohybů) a později i rigidita (svalová ztuhlost), která může ovlivnit 

vznik řady sekundárních komplikací (např. dekubity, kontraktury).  

 

Porucha kontroly volních pohybů patří mezi nejzávažnější motorické projevy HCH, i když 

bývá v lékařském hodnocení často upozaděna – skrývá se za více nápadnými 

dyskinetickými poruchami. Avšak právě porucha koordinace a funkčnosti cílených pohybů 

pacienty invalidizuje (Roth, 2009). S postupem nemoci se rozvíjí i poruchy okulomotoriky, 

narušen je začátek a plynulost očních pohybů, může být snížena i jejich rychlost a rozsah 

(Vondráčková, 2015). 

 Chorea ve spánku mizí, pacient se však častěji probouzí a zkracují se hlubší stadia 

spánku, dochází k poruchám spánku. U některých pacientů se objevuje inkontinence, 

zvyšují se šlachookosticové reflexy a mohou se objevit pyramidové spastické příznaky 

(Havrdová in Jedlička, 2005).  

 U juvenilních forem nemoci je zvýšený výskyt epilepsie a mozečkových příznaků, 

např. ataxie a dyskoordinace pohybů (Havrdová in Jedlička, 2005). 

 

Následuje stručný popis několika neurologických příznaků HCH (převzato z: Růžička, 

2002; Vondráčková, 2015; Jedlička, 2005; Masopust, 2011):  

 

Chorea 

Choreatické dyskineze se projevují na trupu, končetinách, hlavě i v obličeji a jsou 

způsobeny simultánními svalovými kontrakcemi agonistů a antagonistů.  

 Choreatické  pohyby jsou nejtypičtějším motorickým projevem klasické formy 

HCH a pacienti je nemohou vědomě ovlivnit. Připomínají „házivé“ či „škubavé“ pohyby, 
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v průběhu onemocnění se zesilují, v pozdních fázích nemoci přechází v dystonii, rigiditu 

a akinezi. 

 Mimovolní pohyby se mohou zesilovat při rozčilení pacienta, naopak při 

emocionálním zklidnění lze pozorovat snížení těchto pohybů.  

  

Dystonie 

Dystonie se objevuje u klasické formy HCH ve středních a pozdních stadiích nemoci, kdy 

se původní chorea zpomaluje, nabývá na repetitivnosti a stereotypnosti. Následně vede 

k abnormální postuře příslušných svalových segmentů.  

 

Poruchy chůze 

Poruchy chůze jsou zpočátku způsobeny choreatickými dyskinezemi trupu a dolních 

končetin. Chůze působí nekoordinovaným kolébavým dojmem, je o široké bázi, s náhlými 

mimovolními pohyby. Později poruchy chůze více souvisejí s bradykinezí, hypokinezí 

a rigiditou, mohou ale souviset i s cerebelární symptomatikou. V pozdějších fázích nemoci 

se častěji objevují pády.  

 

Dysartrie 

Poruchy řeči patří mezi velmi časté projevy nemoci a obvykle se rozvíjejí ve střední fázi 

nemoci, mohou se však objevit i v prvních letech onemocnění.  

 Charakteristická je explozivní a sakadovaná řeč, občas lze pozorovat i mimovolně 

vzniklé zvuky typu bručení či povzdechů. Řeč může být přerušovaná, ztrácet na plynulosti, 

v pozdějších stadiích se stává nesrozumitelnou.  

 Ačkoli pacient již není schopen mluvit, dobré porozumění je zachováno až do 

terminálních stadií onemocnění.  

 

Dysfagie 

Problémy s polykáním mohou vést k poruchám příjmu potravy a jsou spojené s rizikem 

aspirace až dušení.  

 Dysfagie se rozvíjí v pozdních stadiích HCH a může se podílet na výrazném 

hubnutí, celkové sešlosti a slabosti (kachexii). Od počátku onemocnění je doporučeno 

podávat vysoce výživnou, vysokokalorickou stravu.  
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 1.1.4.2 Psychiatrické symptomy 

 

Psychopatologické příznaky Huntingtonovy choroby zahrnují poruchy osobnosti 

a chování, afektivní symptomy, úzkostné poruchy, psychotické projevy a kognitivní 

deficity až demenci (Uhrová in Raboch, 2013). 

 

Pokles kognitivních funkcí není globální ani nemá rovnoměrnou progresi (Uhrová in 

Raboch, 2013). Masopust (2011) uvádí, že nejtypičtějšími kognitivními příznaky, které 

postihují všechny pacienty, je narušení exekutivních funkcí a poruchy paměti.  

 Postižení exekutivních funkcí zahrnuje problémy s plánováním, abstrakcí, 

organizací a úsudkem. Zároveň je snížena schopnost rychle změnit aktuální činnost podle 

dalších požadavků. Právě porucha exekutivních funkcí působí problémy v plánování 

denních činností a schopnosti je organizovat, rovněž se tato porucha může negativně 

projevit v zaměstnání (Masopust, 2011). 

 Z paměti je nejvíce postižena pracovní a krátkodobá paměť, dlouhodobá paměť je 

poměrně dlouho zachována. Narušena je také schopnost soustředit se a vybavit si 

informace uložené v paměti, ale pomocí nápovědy či díky znovupoznání lze vybavení 

informace usnadnit (Uhrová in Raboch, 2013). 

 

S progresí onemocnění se objevuje demence, ale rychlost rozvoje demence je individuální. 

Demence je subkortikálního typu, dominují poruchy exekutivních funkcí, poruchy chování, 

nálady a změny psychomotorického tempa.  Na rozdíl od demence kortikálního typu (např. 

u Alzheimerovy nemoci) jsou fatické, praktické i gnostické funkce u HCH relativně 

zachovány (Uhrová in Raboch, 2013). 

 

Dále mezi psychiatrické příznaky patří (dle Masopust, 2011; Vondráčková, 2015): 

- poruchy chování a změny osobnosti (iritabilita, lhostejnost a pasivita, nedostatek 

vůle k vykonávání činností, agresivita, upřednostnění vlastních potřeb a snížená 

vnímavost k potřebám druhých, nezájem o práci a vlastní zevnějšek, příp. 

promiskuita a hypersexualita, ztráta náhledu na nemoc), 

- afektivní poruchy (rozladěnost, podrážděnost, deprese, manické epizody, suicidalita), 

- neurotické poruchy (anxieta, perseverace, přítomnost obsesí či kompulzí), 

- psychotické symptomy (bludy, halucinace). 
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1.1.5 Formy onemocnění  

 

Existují tři formy Huntingtonovy choroby, které určuje především věk na počátku prvních 

klinických projevů. Nejčastější je forma klasická, dále se vyskytuje forma juvenilní 

a forma s pozdním začátkem (Roth, 2009). 

 Typické rysy forem HCH jsou shrnuty v tabulce 1.2. 

  

  

 1.1.5.1 Klasická forma 

 

Klasická forma HCH (tzv. adultní) se středně rychlou progresí začíná mezi 35. - 50. rokem 

věku. Doba přežití se udává maximálně 20 let od výskytu prvních příznaků, jež mohou být 

jak neurologické, tak psychiatrické (Růžička, 2002).  

 Chorea se v průběhu onemocnění mění v dystonii, později v akinezi a rigiditu. 

Současně progreduje i demence, dochází k rozpadu osobnosti. Postupem času se objevuje 

dysartrie a dysfagie, poruchy pohybu očních bulbů, inkontinence a poruchy chůze 

(Růžička, 2002). 

 Pacient se stává zcela závislým na péči okolí a umírá v podvyživeném stavu 

(marasmu), většinou na infekci a druhotné komplikace (Roth, 2009). 

 

 1.1.5.2 Juvenilní forma 

Podstatně vzácněji (cca 5% všech případů) se HCH manifestuje v dětském či 

adolescentním věku (většinou do 20 let věku). U nemocných juvelnilní formou přesahuje 

počet CAG tripletů 60 repeticí a délka přežití bývá kratší než u klasické formy, cca 10 let 

od prvních příznaků (Roth, 2012). 

 Mezi první příznaky patří obvykle poruchy psychiky: změna osobnosti a chování, 

psychotické stavy. Teprve později se manifestují neurologické symptomy, rozvíjí se rychle 

progredující rigidita s akinezí, mohou se objevit epileptické záchvaty a mozečkové 

příznaky. Dochází k rychlému rozvoji kognitivních deficitů a demence. (Růžička, 2002). 

 Pro Huntingtonovu chorobu typické choreatické dyskineze obvykle chybí nebo 

nejsou dominující klinickému obrazu. Poměrně časně však nastupuje i dysatrie, později 

také dysfagie. Již od středních stadií se objevuje kachektizace, dochází k pádům se 



22 

 

zraněním, což vede společně s postupnou ztrátou aktivní hybnosti s dystonickými 

posturami k imobilizaci pacienta (Roth, 2012).  

 

 1.1.5.3 Forma s pozdním začátkem 

 

Tato forma HCH se manifestuje u osob starších 60 let a jedná se přibližně o 5% všech 

případů onemocnění (Roth, 2009). 

 Forma s pozdním začátkem má pomalu progresivní či stacionární průběh a pacienti 

se dožívají průměrného věku zdravé populace (Růžička, 2002). 

 Charakteristickým rysem této formy je chorea, jejíž distribuce a charakter se neliší 

od klasické formy nemoci, chorea je však méně intenzivní a pomaleji progreduje. 

Kognitivní dysfunkce ani psychické abnormality nebývají výrazné, demence se obvykle 

nerozvíjí. Izolované kognitivní deficity však mohou být přítomné (Roth, 2009). 

  

 

 

 

 

Juvenilní forma 

(počátek do 20let věku) 

 

Klasická forma 

(počátek mezi 35.-50. 

rokem věku) 

 

Pozdní forma 

(počátek po 60. 

roce věku) 

Chorea není přítomna od časného stadia od časného stadia 

Rigidita a dystonie časné až střední stadium od středního stadia nejsou přítomny 

Epileptické záchvaty od časného stadia netypický příznak nejsou přítomné 

Cerebelární příznaky od časného stadia netypický příznak nejsou přítomny 

Demence od časného stadia časné až střední stadium není přítomna 

Psychotické stavy od časného stadia kterékoliv stadium netypický příznak 

Afektivní poruchy od časného stadia 

(později mizí) 

od časného stadia (později 

mizí) 

nejsou přítomny 

Progrese nemoci velmi rychlá středně rychlá pomalá 

 

Tabulka 1.2. Hlavní symptomy forem HCH a jejich obvyklá časová manifestace  

(modifikováno podle: Růžička, 2002 a Roth, 2009) 
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1.1.6 Diagnostika    

Diagnóza Huntingtonovy choroby nečiní potíží, je-li známa rodinná anamnéza a jsou-li 

přítomné klinické příznaky. Získání anamnézy však může být komplikováno časnou smrtí 

rodičů, či pokud nejsou rodiče známi (Havrdová in Jedlička, 2005). 

 Význam v diagnostice mají i zobrazovací metody. Na CT a MRI mozku je zřejmá 

atrofie striata (caput nuclei caudati) a v pozdějších stadiích i atrofie kortikální (Masopust, 

2011). 

  

Genetickým vyšetřením lze potvrdit přítomnost mutace (Růžička, 2002). Vyšetření s sebou 

však nese řadu etických úskalí a testované osoby musí být řádně informovány o tom, co 

jim genetický test může přinést či vzít, a s vyšetřením souhlasit (Vondráčková, 2015). 

 Genetické testování lze provést jako konfirmační (symptomatický, diagnostický) 

test k potvrzení HCH u osob s příznaky onemocnění nebo jako presymptomatický 

(prediktivní) test u osob v riziku vzniku onemocnění (Vondráčková, 2015).  

  

Je možné geneticky testovat i plod v děloze (prenatální testování) za předpokladu, že jeden 

z rodičů je nemocný HCH či pozitivně testovaný. V České republice se provádí také 

preimplantační genetická diagnostika (PGD), která umožňuje zjistit u embryí vzniklých při 

umělém oplodnění (IVF), zda nesou mutovaný gen (Vondráčková, 2015). 

  

Diferenciální diagnostika je důležitá pro odlišení choreatických příznaků jiné etiologie, 

mezi něž patří např. Wilsonova choroba, Sydenhamova chorea, poléková chorea, chorea 

toxické etiologie či při infekčních onemocněních (Masopust, 2011).   

 Diferenciální diagnostika umožňuje také vyloučit jiné příčiny demence a odlišit 

HCH od dalších onemocnění bazálních ganglií (Havrdová in Jedlička, 2005). 
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1.2 Možnosti terapie  

V současné době není možné zabránit progresi hybných symptomů a kognitivní poruchy 

u Huntingtonovy choroby. Je však nesprávné zaujmout postoj, že není možné pro pacienty 

něco udělat pro zlepšení jejich situace. Jak farmakologickou, tak non-farmakologickou 

intervencí lze alespoň přechodně řadu symptomů výrazně zmírnit. Zlepší se tak kvalita 

života nemocného a sníží se míra zátěže a stresu pečujících (Růžička, 2002). 

  

Moderní a komplexní terapie HCH vyžaduje interprofesní tým, do něhož patří zkušený 

lékař (neurolog, psychiatr či klinický genetik) zabývající se dlouhodobě HCH, psycholog, 

fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník, logoped, nutriční specialista a zdravotní 

sestra (Roth, 2009). 

  

V následujících podkapitolách jsou uvedeny nejčastější postupy léčby využívané v České 

republice. Fyzioterapie a ergoterapie je zde uvedena pro úplnost, možnost rehabilitace 

pacientů s HCH se v ČR vyskytuje ojediněle a bývá před farmakologickou léčbou spíše 

upozaděna (z důvodu možného nedostatku studií a výzkumů). 

 

1.2.1 Farmakoterapie 

V současnosti jsou k dispozici farmaka pro symptomatické působení, je tedy možné 

pozitivně ovlivnit některé z příznaků Huntingtonovy choroby (Masopust, 2011). 

 Pro léčbu choreatických příznaků je nutné respektovat zásadu, že je třeba léčit až 

choreu, která pacienta negativně ovlivňuje a invalidizuje. Využívají se antipsychotika 

(neuroleptika), jež blokádou postsynaptických dopaminových receptorů ve striatu tlumí 

dyskineze. Antipsychotika u HCH mohou příznivě ovlivnit také zvýšenou podrážděnost, 

agresi a psychotické příznaky, ale mohou zároveň výrazně zhoršovat apatii a v pozdějších 

stadiích i poruchy chůze a dystonii (Roth, 2009). 

 Farmakologické ovlivnění deprese spočívá v indikaci antidepresiv první volby 

(selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu – SSRI), které zároveň snižují 

iritabilitu a psychomotorický neklid (Růžička, 2002). 



25 

 

 Terapie změn osobnosti a poruch chování bývá obtížná, neexistuje žádná účinná 

farmakoterapie. Demence je léčebně neovlivnitelná. Vzhledem k horší spolupráci 

nemocných (ztráta náhledu na nemoc) selhávají i psychoterapeutické snahy. Pro akutní 

zklidnění se využívají benzodiazepiny a poté především atypická antipsychotika. Pokud si 

pacienti stěžují na úzkosti hraničící s panikou, lze po přechodnou dobu indikovat 

krátkodobě působící benzodiazepiny, na udržující léčbu jsou pak vhodná antidepresiva 

typu SSRI (Roth, 2009). 

 

1.2.2 Fyzioterapie 

 

Fyzioterapie je terapeutický postup zabývající se zejména pohybovým systémem, jehož 

funkce je analyzována pomocí specifických diagnostických postupů. Dále fyzioterapie 

využívá metody ovlivňující poruchy hybného systému a poruchy dalších orgánových 

systémů (Kolář, 2009). 

 Pro pacienty s HCH je fyzioterapie nezbytná, její hlavní složkou je kinezioterapie -

 léčebná tělesná výchova (Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, 2005). 

 Tělesný pohyb pomáhá pacientovi po určitou dobu zůstat v přiměřené fyzické 

kondici, udržet normální funkčnost kloubního a svalového systému, oběhu a dechu. 

Tělesný pohyb také umožňuje předcházet vzniku dalších komplikací, např. dekubitům, 

kontrakturám, svalovým atrofiím (Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, 

2005). 

 Fyzioterapie u pacientů s poruchami bazálních ganglií má pozitivní vliv na fyzické 

funkce, udržuje a zlepšuje svalovou sílu, stabilitu a chůzi (Quinn, 2009). 

  Využívá se metodik pasivního i aktivního cvičení, relaxace, polohování, dechová 

cvičení, cvičení mimického svalstva, trénink jemné motoriky a rovnováhy (Společnost pro 

pomoc při Huntingtonově chorobě, 2005). 

  

Konkrétně k juvenilní formě nemoci Roth (2012) uvádí: „Především v iniciálních stadiích 

juvenilní HCH má velký význam fyzioterapie, především protahovací cviky, nácvik 

a udržování chůzových mechanismů a jemné, akrální činnosti.“ 
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1.2.3 Ergoterapie 

  

Česká asociace ergoterapeutů (ČAE) prezentuje ergoterapii jako profesi, jež 

prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností 

jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních 

činností u osob jakéhokoliv věku s různým typem postižení, podporuje maximálně možnou 

participaci jedince v běžném životě, přičemž plně respektuje jeho osobnost a možnosti. 

   

Zmínky o možném využití ergoterapie u pacientů s HCH dohledané v publikacích 

v českém jazyce zahrnují tyto poznatky:  

 Roth (2012) uvádí, že ergoterapie má význam pro prodloužení schopnosti 

vykonávat základní denní činnosti.  

 Roth (2009) píše: „V posledních letech se objevují publikace, které dokazují, že 

i přes progresivní a fatální průběh HN mohou nemocní profitovat z nácviku aktivit 

všedního dne. Doporučuje se začít nácvikem kompenzačních strategií ve stadiích, kdy je 

pacient ještě schopen se je dobře naučit tak, aby tyto schopnosti mohl co nejdéle využívat 

v pokročilých stadiích.“  

  Vondráčková (2015) ergoterapii uvádí v doporučovaných terapiích pro pacienty 

s HCH a zdůrazňuje potřebu rehabilitace u pacientů s HCH ve všech stadiích onemocnění. 

Také poukazuje na další významy terapie (změna všedního dne, udržení samostatnosti při 

provádění každodenních aktivit, zprostředkování kontaktu vlastního těla s prostředím, 

ovlivnění problémů s pamětí, pozitivní působení na psychický stav pacienta atd.).  

 

Možnostem ergoterapeutické intervence je dále věnován samostatný oddíl této bakalářské 

práce. 

 

1.2.4 Logopedie  

  

Lippertová-Grünerová (2005) popisuje logopedii jako důležitou součást neurorehabilitace, 

která směřuje k umožnění verbální i nonverbální komunikace (terapie afázie, dysartrie 

a dysfonie) a také k umožnění orálnímu přijetí potravy (terapie poruch polykání).  

 Potřebu účasti logopeda na diagnostice a terapii dysfagie zdůrazňuje také Roth 

(2009). 
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1.3 Podpora rodiny 

Huntingtonova choroba není onemocnění jednotlivce, ale celé rodiny a podle toho je třeba 

k nemoci přistupovat (Vondráčková, 2015). 

 Citát poukazuje na závažnost dlouhodobého onemocnění, které nejen vzhledem 

k dědičnosti nemoci, ale také k náročné péči o nemocného, může přinášet rodině řadu 

nepříjemných situací. Proto je důležité do procesu léčby pacienta s HCH zahrnout i rodinné 

příslušníky, příp. další pečující osoby. 

 Po celém světě fungují národní i mezinárodní organizace sdružující pacienty s HCH 

i jejich blízké a pečovatele. S organizacemi v různých státech spolupracují i interprofesní 

týmy lékařů a terapeutů, jež mohou poskytnout nemocným a rodinám cenné informace. 

 

1.3.1 Problematika péče o nemocného s HCH   

V této podkapitole by bylo vhodné uvést podrobnou problematiku péče o nemocného 

s Huntingtonovou chorobou nejen z pohledu rodinných příslušníků, ale také z pohledu 

ošetřovatelského či psychologického. Z důvodu menšího rozsahu a dalšího zaměření této 

práce je zde uveden pouze orientační přehled problémů souvisejících s rodinnou péčí 

o nemocného s HCH, o nichž hovořili sami rodinní příslušníci (skupina šesti pečujících 

osob) v rámci rozhovoru s klinickým psychologem. U rozhovoru byla autorka práce 

přítomna a se souhlasem všech zúčastněných jsou zde tak popsány některé problematické 

situace, do nichž se pacienti a jejich rodinní příslušníci dostali. 

 Je důležité a potřebné se o těchto situacích zmínit a brát na vědomí, že podpora 

rodiny v péči o nemocného je velmi podstatná, stejně jako poskytování dostatku informací 

o onemocnění jako takovém. Také pro terapeuta je důležité vědět o případných náročných 

rodinných situacích, atmosféra v rodině se na pacientovi a průběhu terapie negativně, ale 

i pozitivně, odráží.  

 Je samozřejmé, že níže uvedené problémy se nemusí týkat všech pacientů 

a pečujících, statisticky odhadnout výskyt jednotlivých problémů je však z nedostatku 

výzkumů velmi náročné. Cílem je poukázat na důležitost dobré péče rodiny o nemocného 

a zároveň upozornit na možné dopady této náročné péče. 
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 Vondráčková (2015) uvádí, že dobrá komunikace s pacientem je základem kvalitní 

a přínosné péče. Právě komunikaci pacientům velmi ztěžuje jejich zdravotní stav, pečující 

sami v diskuzích s psychologem uváděli, že nemocní mívají problémy s produkcí slov, 

porozuměním významu sdělení a pochopením různých situací. Také pasivita, chybějící 

motivace nemocných a odmítání provádění denních aktivit či terapie může působit rodině 

problém, pacient se nezapojuje do společenských aktivit, straní se.  

 Skupina pečujících se dále shodla, že u pacientů se také vyskytuje agrese vůči 

pečujícím, objevují se hádky, vzájemná nepochopení. Někdy u nemocných s HCH dochází 

k popírání nemoci, maskování projevů choroby či později i ke ztrátě náhledu na vlastní 

těžký stav.  

 

1.3.2 Zátěž rodiny a pečujících     

 

Pro rodinu může být zprvu těžké se vyrovnat s diagnózou Huntingtonovy choroby u jejich 

blízkého. Dále je náročné přijmout fakt, že v riziku onemocnění jsou vzhledem 

k dědičnosti i další osoby v rodině. Rozsáhlé symptomy nemoci (neurologické 

i psychiatrické) představují velkou zátěž pro pečující, kteří mohou být fyzicky i psychicky 

vyčerpaní. Rodina se může dostat do finančních problémů, potýká se později 

s nezaměstnaností nemocného a nedostatkem času pro běžné zaměstnání pečujícího. 

Přidává se snížení sociálního statutu nemocného i rodinných příslušníků, pečující mívá 

nedostatek volného času, odpočinku a prostoru pro sebe (Růžička, 2002).   

 Během rozhovoru s klinickým psychologem byla vznesena otázka, zda pečující 

využívají odlehčujících služeb. Většina odpovídá, že možnost respitní péče je 

neuskutečnitelná, neboť nemocní bývají na pečujícím (často na manželovi či manželce) 

velmi závislí a vyžadují jejich neustálou pozornost. Klinický psycholog zmiňuje také další 

případy, kdy může docházet u pacientů (i přes dobrou péči rodiny) k odmítání členů rodiny 

a přátel. Pacienti si možné komplikace a problémy v rodině nemusí uvědomovat či je 

nedokáží sami řešit.  

 Pečující během rozhovoru s psychologem uvádějí, že pociťují tenzi, napětí po 

celém těle nebo se proti své vůli někdy stávají i protivnými. K „šílenství“ je přivádí 

i změna chování nemocného s HCH, obsese a perseverace, tedy lpění na určitých 

aktivitách (např. mytí kuchyňské linky). Pečující popisují i další stresující situace, jež 

mohou vyústit i ve vlastní výčitky či sebelítost.  
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 Klinický psycholog zdůrazňuje, že je velmi podstatné pro pečujícího nalézt 

rovnováhu v životě, udržet si vlastní zájmy, dobré rodinné zázemí a okruh blízkých přátel. 

Případně vždy vědět o možnosti kontaktování lékaře, sociálního pracovníka či psychologa, 

kteří mohou být v řešení nepříjemných situací velmi nápomocni. 

 Přes všechny problémy, jež nemoc rodině může přinést, pečující udávají, že domácí 

prostředí je pro nemocného s HCH nenahraditelné. Dlouhodobé přijetí pacientů do ústavů 

navíc mnohdy činí značné potíže (z nedostatku volných míst i odmítnutí zařízení přijmout 

pacienta s HCH). Pro pacienta je domácí prostředí známé, přehledné a bezpečné, sami 

většinou popisují, že ho mají rádi.  

 

1.3.3 Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě (SPHCH) 

 

V České republice byla roku 1991 založena Společnost pro pomoc při Huntingtonově 

chorobě, jež pomáhá osobám s HCH, jejich rodinám i dalším lidem v riziku vzniku 

nemoci. Ve spolupráci s lékaři a dalšími odborníky byla SPHCH vybudována jako 

o svépomocné neziskové občanské sdružení, jež těmto lidem poskytuje všestrannou 

podporu a pomoc (Vondráčková, 2015). 

  

 1.3.3.1 Cíle a aktivity SPHCH 
  

Hlavním posláním SPHCH je vytvářet podpůrný a vzdělávací program zaměřený na pomoc 

pacientům trpícím Huntingtonovou chorobou a jejich rodinám, aby lépe porozuměli svým 

problémům a byli schopni je překonávat (Vondráčková, 2015). 
  

Činnost společnosti se zaměřuje na zvyšování povědomí o HCH nejen mezi veřejností, ale 

také mezi odborníky – lékaři, terapeuty, ošetřovatelským personálem.  

 Dvakrát ročně vychází zpravodaj Archa, jenž je zdrojem novinek z výzkumu 

týkajícího se Huntingtonovy choroby a sborníkem životních příběhů pacientů a jejich 

rodin. Společnost vydává i další informační brožury pro usnadnění pochopení nemoci 

a standardů péče. Poskytuje též kontakty na odborníky z interprofesního týmu zabývajícího 

se dlouhodobě HCH, provozuje i vlastní internetové stránky s poradnou (Vondráčková, 

2015). 

 Dále SPHCH pořádá dvakrát ročně víkendové Edukačně rekondiční pobyty pro 

pacienty s HCH, jejich rodiny a pečující a zúčastnit se mohou i osoby v riziku onemocnění. 
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1.4 Role ergoterapeuta v léčbě pacientů s HCH 

Jelínková (2009) uvádí obecné základní požadavky kladené na ergoterapeuty. Mezi ně 

patří vyšetřování pacienta (klienta), navržení a efektivní hodnocení vhodného plánu 

intervence, které vychází z pacientových (klientových) potřeb a požadavků.  

 Pro stanovení odpovídající intervence je nezbytné důkladné zvážení osobních 

potřeb pacienta a požadavků jeho prostředí. Ergoterapeut identifikuje problémové oblasti 

a na základě svých zjištění a aktuálních vědeckých poznatků stanovuje plán a postup 

ergoterapeutické intervence. 

  

Ergoterapeut se soustředí na činnosti jedince, jež se vlivem postižení zhoršily či mají 

tendenci se v  průběhu onemocnění dále zhoršovat. Tyto činnosti spadají do základních 

klíčových oblastí (Cook, 2010):  

 sebeobsluha - soběstačnost v běžných denních činnostech (ADL – z angl. activities 

of daily living), provádění aktivit umožňujících udržení a podporu zdraví jedince; 

 produktivita – činnosti jedince vytvářející ekonomický a společenský přínos a jsou 

pro jedince zdrojem obživy; 

 volný čas – jakékoli aktivity, které jsou pro jedince potěšením a zdrojem zábavy 

(může se jednat o sport, venkovní aktivity, udržování společenských kontaktů atd.). 

 

Všechny tyto základní oblasti činností jedince jsou negativně ovlivněny v průběhu 

Huntingtonovy choroby. Schopnost pacienta provést a účastnit se aktivit běžného dne se 

v průběhu onemocnění velmi zhoršuje.  

 V závěru onemocnění již pacient s HCH vyžaduje asistenci při všech běžných 

denních aktivitách a stává se plně závislým na svém okolí (Busse, 2006).   

 Problémové oblasti, hodnoty a přání se u jednotlivých pacientů s HCH mohou lišit 

a pro ergoterapeuta je podstatné strávit nějaký čas s pacientem i jeho rodinou 

(pečovatelem), aby poznal konkrétní aktivity jedince a způsob jejich provádění. Následně 

pak ergoterapeut může nalézt vhodné strategie vedoucí ke zlepšení výkonu v provádění 

těchto činností (Cook, 2010).  

 Pro práci ergoterapeuta s pacientem s HCH je podstatné a doporučené zhodnotit 

pacientovy schopnosti a problémové oblasti a dále naplánovat terapeutickou intervenci 
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s využitím rehabilitačních přístupů, kompenzačních strategií či adaptací prostředí tak, aby 

byl jedinec následně schopen zvládat své funkční deficity v běžném životě (Cook, 2012).  

 

Nance (2012) popisuje roli ergoterapeutů v léčbě HCH na klinice Park Nicollet 

v Minneapolis (USA):  

 Konzultace a intervence ergoterapeuta je vyžadována u pacientů s HCH žijících 

v domácím prostředí či ústavech a jiných pobytových zařízeních, kteří mají potíže 

ve vykonávání ADL (koupání, oblékání, toaleta, příprava jídla a sebesycení atd.).  

 Ergoterapeut se dále věnuje hodnocení psychických i fyzických schopností nutných 

pro bezpečné používání a ovládání motorového vozidla či kompenzačních pomůcek (např. 

elektrický vozík).  

 V zařízeních poskytujících dlouhodobou péči ergoterapeuti vyvíjejí a uplatňují 

kompenzační a adaptivní strategie. Pomáhají pacientům i pečovatelům osvojit si používání 

kompenzačních pomůcek pro správný a bezpečný sed i leh na lůžku (autorka článku zde 

zmiňuje pomůcky: celopěnové židle, křesla s aretací umožňující polosed, matrace přímo na 

podlahu nebo další měkká zařízení k posteli).  

 Ergoterapeut také hodnotí bezpečnost prostředí pacienta a může doporučit další 

strategie pro její zvýšení (např. odstranění elektrických zařízení a ovladačů s dlouhými 

kabely v pobytových zařízeních, zavedení pevných a stabilních toalet s úchyty). Kvalitu 

života pacienta v domácím prostředí či zařízení s dlouhodobou péčí lze zvýšit i pomocí 

indikace dalších kompenzačních pomůcek: upravené zubní kartáčky, kelímky, příbory, 

bezpečné náčiní pro kouření atd. 

 Nance dále zmiňuje, že na klinice Park Nicollet umožňují pacientům se zúčastnit 

muzikoterapie, výtvarných, rekreačních a sportovních aktivit, které však nezajišťují 

ergoterapeuti, ale sestry či jiní terapeuti s danou odborností. Nance však dodává, že 

v jiných regionech realizace těchto aktivit a možností trávení dne bývá doplňkovou rolí 

ergoterapeuta. 

 

Aktivita jedince a jeho schopnost vykonávat a podílet se na různých činnostech je 

zdůrazněna i v léčbě pacientů s HCH. Z výzkumů totiž vyplývá, že u osob postižených 

HCH, jež samostatně pokračují nejdéle možnou dobu v provádění činností běžného dne 

a dokáží se vyrovnat s každodenními změnami, dochází ke zpomalení progrese nemoci 

a ke snížení výskytu funkčních deficitů (Cook, 2010).   
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1.4.1 Situace v České republice a v zahraničí 

 

V České republice neprobíhá u pacientů s HCH dlouhodobá ergoterapie, a tudíž není nikde 

v českém jazyce na základě vědecké studie zaznamenán přínos ergoterapie v léčbě 

Huntingtonovy choroby. 

 Situace není jednoduchá ani v zahraničí. Celosvětově chybí více systematických 

studií a výzkumů, jež by definovaly konkrétní potenciál terapeutických přístupů 

a z výsledků pak doporučovaly jednotné objektivní hodnotící metody (Busse, 2007).  

 Na nedostatečné množství evidencí popisujících konkrétní výstupy z terapií 

(fyzioterapie, ergoterapie) mají vliv přísné metodologie výzkumů či malé vzorky pacientů 

s nepřesnými výběrovými kritérii, které pak vyúsťují v různorodost zkoumaných skupin 

pacientů (Quinn, 2009). 

 Bilney (2003) však uvádí, že i přes nedostatek výsledků z výzkumů nelze ani říci, 

že by ergoterapie přínos pro pacienty neměla. Naopak je zřejmé, že ergoterapeutické 

intervence mají podstatnou roli v ovlivnění funkčního stavu jedince, což vyplývá ze 

sledování jednotlivých pacientů, jimž se ergoterapeut dlouhodobě věnuje. 

 Dále Bilney dodává, že studie mohou selhávat ve svém významu z důvodu 

neexistence dostatečně validních a spolehlivých objektivních testovacích metod pro 

zhodnocení přínosu terapie. 

 Podobně i Cook (2012) zdůrazňuje potřebu dalších podrobných výzkumů v oblasti 

testování pacientů s HCH a zmiňuje, že v Anglii probíhá nový výzkum s cílem validovat 

ergoterapeutické testovací metody pro pacienty s HCH. 

  

Malý počet vědeckých důkazů ukazujících jasný přínos určitých metod pro pacienty 

s HCH však nezastavuje terapeuty po celém světě, kteří zkoušejí různé strategie a přístupy, 

jež pacientům přinesou alespoň krátkodobé zlepšení kvality života.  

 Stále více zahraničních odborníků z řad ergoterapeutů i fyzioterapeutů publikuje 

články shrnující přínos nefarmakologických terapií u jednotlivých pacientů (tzv. pilot 

study). Tyto publikace obsahují také doporučení pro terapeutické intervence a výčty 

jednotlivých symptomů nemoci s možnostmi jejich ovlivnění.  

 Je tedy zřejmé, že má smysl věnovat pozornost těmto studiím a publikacím, protože 

do praxe přinášejí nové poznatky a doporučení, které již u některých pacientů s HCH byly 

označeny jako přínosné.  
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1.4.2 Cíle ergoterapie u pacientů s HCH 

 

Terapeutické intervence (fyzioterapie, ergoterapie, logopedie) u pacientů s HCH mají 

obecně za cíl ovlivnit více symptomů nemoci a preventivními opatřeními zamezit vzniku 

dalších komplikací a problémů.  

 Terapie společně usilují například o zvýšení svalové síly, zlepšení koordinace 

pohybů a posturální stability či zamezení častým pádům osoby s HCH (Myers, 2007).   

 Bilney (2003) považuje za optimální cíl a výsledek terapie dosažení schopnosti 

pacienta vykonávat běžné denní činnosti.  

 Pro zpřesnění jednotlivých cílů terapie je podstatné rozlišovat, v jaké fázi 

onemocnění se pacient nachází, a přizpůsobit tomu nejen cíle, ale i celý plán terapie 

(Busse, 2007).  

 

Cíle ergoterapie u pacientů s HCH se mohou týkat (Myers, 2007): 

 udržení aktivity a soběstačnosti pacienta v provádění ADL (např. oblékání, 

sebesycení, koupání, přesuny atd.), 

 zapojení nemocného do dalších aktivit běžného života (např. práce a volný čas),  

 zlepšení izolovaných kognitivních deficitů, 

 osvojení si používání adaptivních a kompenzačních strategií, 

 vytvoření bezpečného domácího i pracovního prostředí, 

 poskytování poradenství rodině a pečovatelům (např. ohledně správných metod 

péče). 

 

Mezi konkrétní cíle ergoterapie pak také například patří (Společnost pro pomoc při 

Huntingtonově chorobě, 2007): 

 zlepšení schopnosti koordinace pohybů a schopnosti vnímání, 

 stimulace společenské spolupráce mezi pacienty, 

 zlepšení kontroly pohybů hlavy, koordinace oči – ruka, jemné motoriky a stability 

pro udržení soběstačnosti v ADL, 

 stimulace verbální komunikace a nalezení vhodné formy komunikace s pacientem, 

 působení proti ústupovému chování a pasivitě pacienta s HCH. 
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1.4.3 Ergoterapie v jednotlivých stadiích HCH 

  

Pro lepší orientaci v progresi onemocnění a pro orientační přehled průběhu HCH se 

používá rozdělení nemoci do tří stadií: časné, střední a pozdní stadium (Cook, 2010). 

 V tabulce 1.3 jsou uvedeny časté příznaky HCH objevující se v jednotlivých 

stadiích. 

 

 Změny před 

propuknutím 

nemoci 

Časné stadium Střední stadium Pozdní stadium 

Motorické 

příznaky 

- Mírné změny  

  v chůzi 

- Mírná chorea 

- Zpomalení v 

provádění rychlých 

střídavých pohybů 

- Zvýšené 

šlachookosticové 

reflexy 

- Abnormální 

pohyby očí 

- Chorea, dystonie 

- Rigidita 

- Abnormality 

v provádění volního 

pohybu 

- Snížená koordinace 

pohybů 

- Potíže udržet 

předmět v ruce 

- Nestabilita, pády 

- Dysfagie, dysartrie 

- Bradykineze 

- Rigidita 

- Těžké problémy 

s provedením 

volního pohybu 

- Dysartrie 

- Dysfagie 

- Inkontinence 

 

Kognitivní 

příznaky 

- Potíže 

s úlohami 

vyžadující 

komplexní 

myšlení 

- Mírné problémy 

s plánováním, 

organizací a 

posloupností úloh a 

stanovení priorit 

- Pokles intelektu 

- Zhoršení paměti 

- Problémy s percepcí 

- Nedostatek náhledu 

a uvědomění sebe 

sama 

- Potíže vykonávat 

více úkonů současně 

- Globální 

demence 

Psychiatrické 

příznaky 

- Deprese 

- Agrese 

- Iritabilita 

- Smutek 

- Deprese 

- Iritabilita 

- Apatie 

- Perseverace 

- Impulsivita 

- Antisociální chování 

- Sklon 

k sebevražednému 

jednání 

- Paranoia 

- Bludy a halucinace 

- Delirium, změna 

vědomí (důsledek 

farmakoterapie, 

dehydratace či 

infekcí) 

 

Tabulka 1.3. Příznaky HCH v jednotlivých stadiích klasické formy HCH (dle Quinn, 2009) 
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 1.4.3.1 Časné stadium 

Většina pacientů na počátku onemocnění popisuje neurologické a psychiatrické změny, jež 

mohou zapříčinit prvotní potíže ve vykonávání činností v pracovním i domácím prostředí 

(záleží však na náročnosti těchto aktivit).  

 Rodiny také poukazují na mírné změny v chování a osobnosti nemocného již 

několik let před samotným propuknutím nemoci (s vyjádřením dalších příznaků, např. 

chorey). Příznaky v časném stadiu HCH mohou ovlivnit i schopnost řídit motorové vozidlo 

či provádění všedních denních činností (Cook. 2010). 

 V této fázi HCH pacienti zůstávají relativně nezávislí na svém okolí, funkční stav 

jim často umožňuje udržet si schopnost pracovat i řídit motorové vozidlo (Quinn, 2009). 

 

Ergoterapeut v časném stadiu HCH (s výskytem změn v kognitivních funkcích) pacientům 

i jejich rodinám pomáhá s navržením individuálních kompenzačních strategií.  

 Pokud dojde k osvojení si strategií již v počátku onemocnění, pacienti s HCH mají 

možnost udržet si co nejdelší dobu kontrolu nad svým onemocněním a vyvarují se pocitů 

bezmoci (Imbriglio, 2009). 

 

Tyto strategie mají za cíl (Imbriglio, 2009): 

 ovlivnit snížení pozornosti (použitím krátkých a jednoznačných vět při komunikaci 

s pacientem, zdůrazňováním klíčových bodů komunikace, kladením ujišťovacích 

otázek),  

 zmírnit problémy s krátkodobou pamětí (použitím diářů, kalendářů, popisků, 

psaním poznámek, poskytováním slovní nápovědy, kladením otázek s ANO/NE 

odpovědí), 

 zlepšit schopnost plánovat a provádět komplexní činnosti (rozdělením aktivit do 

jednotlivých úkonů, zavedením stálého denního režimu, sepsáním a vyvěšením 

částí úkonů v pořadí jejich provedení).  

 

V časném stadiu choroby Myers (2007) doporučuje u pacientů i v rámci ergoterapie dbát 

na zavedení tzv. fitness programu (pohybových cvičení), který je důležitý pro udržení 

dobré funkce kardiovaskulárního a dýchacího systému, zlepšuje psychický stav a přispívá 
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k prevenci snížení svalové síly a ke snížení četnosti výskytu pádů (jejichž příčinou bývá 

horší stabilita těla v prostoru a zakopávání).  

 Cvičení by se měla skládat z komplexního posilování svalů celého těla (včetně 

zapojení posturálního svalstva a oblasti pánevního dna), balančních a koordinačních 

cvičení a dalších aerobních aktivit (jízda na rotopedu, chůze, tai-chi, pilates).  

 Trénink jemné motoriky horních končetin (např. aktivity s drobnými předměty 

s využitím bimanuální koordinace a izolovanými pohybu prstů, grafomotoriky) je důležitý 

pro manipulaci s malými předměty denní potřeby i pro udržení schopnosti jíst příborem 

a psát. 

 

Pro udržení soběstačnosti v domácím prostředí je vhodné zajistit konzultaci ergoterapeuta 

ohledně bezpečnosti.  

 Ergoterapeut může také analyzovat způsob provádění činností (např. příprava jídla, 

osobní hygiena), jež je pacient běžně zvyklý vykonávat, a následně navrhnout další 

strategie pro udržení nezávislosti a zvýšení bezpečnosti důležité pro prevenci vzniku 

dalších komplikací (Imbriglio, 2009). 

 

Kompenzační strategie mohou spočívat (Imbriglio, 2009): 

 v používání nerozbitného nádobí a uzavíratelných hrnků na horké nápoje, 

 ve využívání chňapek chránící celé ruce při vaření a pečení, 

 ve snížení teploty kohoutkové teplé vody (prevence opaření), 

 ve využití protiskluzových podložek ve vaně či sprše společně se sprchovou 

sedačkou či sedačkou na vanu, 

 v umístění madel do koupelny i k WC, 

 ve využívání „mýdla na šňůrce“, 

 v upevnění nábytku ke stěnám a odstranění nepotřebných menších kusů nábytku, 

 v používání stabilních židlí se zvýšenou zádovou opěrkou a opěradly, 

 v odstranění koberců a rohoží (a také stolečků a lamp v místech, kde se více chodí),  

 v obložení a změkčení těch částí nábytku, kde dochází k častému kontaktu. 
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 1.4.3.2 Střední stadium 

Střední stadium HCH většinou charakterizuje doba, kdy je pacient nucen opustit dosavadní 

zaměstnání či je potřeba práci změnit na méně namáhavou. Je pozorovatelné zhoršení 

kognitivních a exekutivních funkcí zodpovědných za plánování, organizaci, vedení 

činnosti a stanovování priorit (Cook, 2010).  

 Přidávají se problémy s učením se novým informacím a jejich vybavením z paměti, 

deficity v prostorové orientaci mohou zapříčinit nárazy do zdi či nábytku (s následným 

zraněním či pádem).   Zvýrazňuje se chorea a porucha volních pohybů, objevuje se také 

dystonie. Pacienti mívají problémy s udržením stability ve stoji i při pohybu, v chůzi se 

objevují abnormality, což současně zapříčiní častější výskyt pádů (Quinn, 2009). 

 Z psychiatrických symptomů se dále zvýrazňuje apatie, impulsivita, paranoia, 

perseverace, psychotické příznaky a sklony k sebevražednému jednání (Quinn, 2009). 

 

I přes zvýraznění symptomů nemoci pacienti jsou schopní se o sebe postarat (Cook, 2010). 

Případně pacienti vyžadují lehkou asistenci v provádění některých personálních ADL 

(Quinn, 2009). 

 Ve střední fázi onemocnění může opět využití kompenzačních strategií a pomůcek 

výrazně prodloužit soběstačnost jedince s HCH ve vykonávání všedních denních činností 

(Imbriglio, 2009). Zvýší se tím také sebevědomí pacienta a motivace tyto činnosti 

vykonávat. 

 Je vhodné nadále pokračovat v pohybových cvičeních trénovaných od počátku 

vzniku onemocnění, jež stabilizují trupové svalstvo, jsou přínosné pro udržení lepšího 

držení těla v sedu i ve stoji a zlepšují udržení rovnováhy (Myers, 2007). 

  

Imbriglio (2009) popisuje situace, kdy zhoršená posturální kontrola a chorea činí potíže při 

vykonávání základních ADL. Shrbená postura těla a neschopnost udržet stabilitu 

proximálních částí končetin představuje např. riziko vylití nápojů a aspirace při jídle, 

mnohdy vyústí i v neschopnost se najíst. Zároveň dochází ke zvýšené unavitelnost při 

provádění těchto činností.  

 Je proto vhodné zajistit nemocnému při jídle vhodnou stabilní židli blízko stolu, 

doporučit mu, aby si na stole opřel lokty o stůl (ke stabilizaci horního trupu). Je dobré 
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využívat protiskluzovou podložku pod talíř, příbor s rozšířeným úchopem a během jídla 

pokládat příbor na stůl, aby svaly měly možnost zrelaxovat a činnost byla pro nemocného 

méně vyčerpávající. 

 Imbriglio (2009) dále uvádí, že během vykonávání osobní hygieny se objevují 

problémy v důsledku motorických deficitů, ale i v důsledku deprese a nezájmu o vlastní 

zevnějšek. To může zapříčit nedostatek motivace a vůle k vykonávání činností jako je 

např. čištění zubů či sprchování. Pro usnadnění provádění těchto činností je doporučeno 

umístit lísteček se všemi potřebnými úkony na viditelné místo v koupelně, denní hygienu 

přesně rozdělit do časových period a do denního režimu zahrnout také pauzy pro 

odpočinek mezi jednotlivými činnostmi. Také je možné využít žínku a obmotat ji okolo 

násady kartáčku či hřebenu k rozšíření úchopu a lepší manipulaci s předmětem. 

 Pacienti s HCH dále mívají problém s oblékáním z důvodu neschopnosti se 

rozhodnout, co si na sebe obléci, či z důvodu lpění na určitém typu oblečení. Proto je 

vhodné upřednostňovat druh oblíbeného oblečení, pravidelnou výměnu oblečení zařadit do 

denního režimu a činnost oblékání rozdělit do několika kroků. Pokud činí problémy 

zapínání zipů, je dobré přidat na zip kroužek pro usnadnění úchopu. Důležité je podporovat 

pacienta, aby se oblékal vsedě na stabilní židli a nedocházelo tak k pádům a rychlé 

unavitelnosti (Imbriglio, 2009). 

 

Myers (2007) dodává, že není vhodné pacientům s HCH doporučovat chodítka (kvůli 

zhoršeným kognitivním schopnostem a vnímání podnětů z okolí, mimovolním pohybům 

horních končetin a ataktické chůzi), jež následně zhoršují mobilitu a snižují bezpečnost. 

 Pokud to pacientovi umožňují kognitivní schopnosti a je schopen využívat 

kompenzační pomůcku při chůzi, je lepší zvolit rolátor s nastavitelnými držadly (Myers, 

2007).  

 Zároveň je možné doporučit využívání mechanického vozíku na část dne, zvláště 

pokud bývá pacient snadno unavitelný nebo mu činí chůze velké problémy a dochází 

k častým pádům (Cook, 2010). 
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 1.4.3.3 Pozdní stadium 

K pozdnímu stadiu onemocnění dochází ve chvílích, kdy jedinec postižený HCH není 

schopen chodit do zaměstnání a nemůže již sám žít v domácím prostředí. Není schopen 

samostatně vykonávat aktivity běžného dne a je zřejmý rozsáhlý úpadek kognitivních 

funkcí. Omezena je schopnost komunikace, nemocný potřebuje asistenci také v zapojení 

do společenských aktivit (Cook, 2010). 

 Pacient s HCH je v pozdním stadiu onemocnění zcela závislý na ošetřovatelské péči 

a vyžaduje asistenci ve všech činnostech běžného dne (Quinn, 2009). 

  

Myers (2007) klade důraz na další zajištění bezpečného prostředí jako prevenci vzniku 

zranění pacientů v pozdním stadiu onemocnění (např. změkčené židle, opory postele, 

polohovací postele i křesla, alarmy u postele).  

 Pacientům je dále důležité poskytovat příležitosti pro možné zapojení se do aktivit 

běžného dne. Sledování příjmu potravy společně s přípravou vhodného jídla oddaluje 

projevy kachexie.  

  

Ergoterapeut pomáhá pečovatelům v zajištění adekvátní a potřebné péče. Navrhuje např. 

možné pozice pro polohování těla, dbá na jejich pravidelné střídání. Další možností 

prevence vzniku kontraktur (permanentní zkrácení svalu dané vazivovou přeměnou) je 

aplikace nafukovacích dlah na končetiny v oblasti lokte a kolene (Imbriglio, 2009). 

 

1.4.4 Využití testovacích metod   

Přestože je Huntingtonova choroba onemocnění s velmi dlouhým a pomalým průběhem, je 

důležité hodnotit změny stavu v průběhu času a získat tak přehled o tom, jaký vliv mají 

terapeutické intervence na průběh onemocnění (Cook, 2010). 

 Celosvětově široce využívaným hodnocením je UHDRS (The Unified Huntington´s 

Disease Rating Scale) určující konkrétní závažnost stavu pacienta s HCH. UHDRS v čase 

kvantifikuje postižení a limitace pacienta v průběhu onemocnění (Busse, 2006).  

  



40 

 

UHDRS se provádí u pacientů jednou ročně (také v České republice) a skládá se ze čtyř 

oblastí (Cook, 2010): 

 hodnocení motoriky (zahrnuje výskyt chorey a její vyjádření na jednotlivých 

částech těla, dystonie, dysatrie, hodnotí chůzi, pohyby očí i jazyka), 

 hodnocení kognitivních funkcí (zahrnuje Stroop test, Symbol Digit 

Modalities Test a Verbal Fluency Test), 

 dotazování ohledně změn chování, 

 hodnocení funkčních schopností (součástí jsou škály Total Functional 

Capacity a Functional Status Scale). 

 

Přestože UHDRS pokrývá oblasti možných deficitů HCH, Busse (2006) dodává, že se 

hodnocení skládá pouze ze semikvantitativních klinických škál a bylo by vhodné vyvinout 

i nějakou další testovací metodu, jež by např. zahrnovala nástroje k měření výkonu 

v provádění aktivit a v jejich jednotlivých krocích.  

 UHDRS také neposkytuje možnost k hodnocení rizika výskytu pádů, Busse (2008) 

navrhuje u pacientů s HCH využívat pro tento účel hodnocení Timed Up and Go Test 

a Berg Balance Scale, jež jsou známé pro svoji schopnost odhalit potencionální rizika pádů 

a dalších motorických deficitů. 

 Pro ergoterapii a plánování intervence jsou jednotlivé škály UHDRS poměrně málo 

přínosné. Ergoterapeut by měl pro pacienta s HCH zvolit další individuálně nejvhodnější 

testovací metodu, jakou zná ze své praxe, protože přímo pro pacienty s HCH nebylo zatím 

vyvinuté žádné ergoterapeutické hodnocení (Cook, 2010).  Terapeuti sami tedy musí 

zvážit, co konkrétně chtějí u pacienta hodnotit. 

 Cook (2010) poskytuje výčet možných hodnotících škál, jež je vhodné využít 

i u pacientů s HCH pro plánování a hodnocení ergoterapeutické intervence: 

 AMPS (Assesment of Motor Skills), 

 MOHOST (Model of Human Occupation Screening Tool), 

 WRI (Worker Role Interview), 

 The PRPP (Perceive, Recall, Plan, Perform) functional assessment, 

 The ADL Taxonomy, 

 COPM (Canadian Occupational Performance Measure), 

 OPHI-II (Occupational Performance History Interview, version II), 

 Dementia Care Mapping (hodnocení demence v pozdních stadiích HCH). 
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 1.4.4.1 Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání  

Podkapitola popisuje Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (z angl. Canadian 

Occupational Performance Measure, COPM), jež bylo využito v praktické části práce. 

 Hodnocení vychází z Kanadského modelu výkonu zaměstnávání (Canadian Model 

of Occupational Performance, CMOP), což je teoretický ergoterapeutický model (viz 

obr. 1.1), jenž vysvětluje, že výkon zaměstnávání je výsledkem interakcí mezi (Law, 

2008): 

 jedincem charakterizovaným fyzickou, emoční a kognitivní komponentou (ústřední 

komponentou je spiritualita, která je základním elementem života),  

 prostředím zahrnujícím fyzické, sociální, kulturní a institucionální složky,  

 zaměstnáváním (rozděleným do tří oblastí – soběstačnost, produktivita, volný čas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1. Kanadský model výkonu zaměstnávání, oblasti ovlivňující výkon zaměstnávání 

(zdroj: http://otr-fujikazu.at.webry.info/200604/article_1.html) 

 

Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (vytvořeno roku 1991, česky v roce 2008) je 

v souladu s holistickým přístupem zaměřeným na klienta (Client Centered Practice, CCP), 

v němž je zdůrazněna spolupráce a partnerský vztah terapeuta a klienta, který má právo 

udávat směr vlastní terapie, stanovuje cíle a aktivně se terapie účastní.  
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 Ergoterapeut klientovi naslouchá a motivuje ho, respektuje jeho autonomii, 

odlišnost hodnot a názorů (Krivošíková, 2011). 

 COPM je individualizované subjektivní hodnocení klientova vlastního vnímání 

obtíží a je realizované metodou semistrukturovaného rozhovoru (terapeutem částečně 

řízený rozhovor s předem danými otázkami, jež mohou být doplněny o otázky rozšiřující).  

 

Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání se používá k (Law, 2008): 

 určení problémových oblastí ve výkonu zaměstnávání, 

 stanovení priorit klienta v oblasti výkonu zaměstnávání, 

 měření změn ve vnímání vlastního výkonu zaměstnávání v průběhu 

ergoterapeutické intervence (proto je vhodné hodnocení provést na začátku 

intervence a dále průběžně v odpovídajících časových intervalech, jak je 

určí klient a terapeut). 

  

Výkon zaměstnávání v hodnocení definuje klient jak ve smyslu svých schopností 

vykonávat určité aktivity, tak ve smyslu své spokojenosti s vlastním výkonem a pocitem 

důležitosti vykonávání této činnosti. 

 Výhodou COPM je jeho zaměření na výkon zaměstnávání ve všech oblastech 

života a současně zohledňuje osobnost jedince a prostředí, v němž žije (Law, 2008). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2.1 Postup zpracování bakalářské práce 

 

Postup zpracování bakalářské práce se získáváním hlubších poznatků o Huntingtonově 

chorobě v průběhu studia literatury a prací s pacienty s HCH dále rozvíjel.  

 V české literatuře, především v odborných publikacích z oblasti neurologie, je 

možné vyhledat základní informace o vzniku a průběhu HCH a o možnostech 

farmakoterapie. Nedostatek informací ohledně dalších možností terapie (ergoterapie, ale 

také fyzioterapie či logopedie) byl zarážející, ale díky možnosti vyhledávat v zahraničních 

elektronických zdrojích lze nalézt poměrně velký počet článků a pilotních studií týkajících 

se právě ergoterapie u pacientů s Huntingtonovou chorobou. 

  

Pro zpracování tématu je však podstatné mít také osobní zkušenost se samotnými pacienty 

a jejich rodinami, a tím si udělat představu o problematických oblastech, např. v provádění 

denních činností. 

 Díky navázání kontaktu se Společností pro pomoc při Huntingtonově chorobě měla 

autorka práce příležitost zúčastnit se jako dobrovolník dvou Edukačně rekondičních pobytů 

konaných v roce 2015.  

 Mezi účastníky pobytu (pacienty i pečující) autorka práce distribuovala krátký 

anonymní dotazník vytvořený pro účely bakalářské práce. Získaná data z dotazníku 

následně, společně s rozhovory s pacienty a jejich rodinami, lékaři a dalšími odborníky, 

umožnily autorce poznat náročnost individuálního průběhu onemocnění a jeho další 

aspekty. 

  

V Rehabilitační nemocnici Beroun probíhá nyní výzkum efektivity rehabilitace u pacientů 

s HCH. Především je zkoumáno hledisko efektu rehabilitace na ovlivnění abnormálních 

pohybů, stability a kvality chůze. Do rehabilitačního programu jsou na tři týdny opakovaně 

přijímáni pacienti s různě vyjádřenými symptomy nemoci.  

 V rámci ergoterapeutické praxe v prosinci roku 2015 měla autorka možnost 

pracovat se třemi pacientkami s HCH (více pacientů zde v této době nebylo 

hospitalizovaných) v Rehabilitační nemocnici Beroun a získat tak další přínosné poznatky. 
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2.2 Cíle praktické části  

Cílem praktické části bylo aplikovat poznatky získané v zahraniční literatuře týkající se 

ergoterapie u pacientů s HCH a blíže se seznámit s projevy a průběhem onemocnění díky 

osobní zkušenosti s pacienty. 

 Záměrem bylo v České republice vyzkoušet některé z testovacích metod 

doporučených v zahraniční literatuře a ověřit jejich využitelnost pro plánování 

ergoterapeutické intervence u pacientů s HCH. 

  

2.3 Metody sběru dat 

Pro zpracování bakalářské práce bylo zapotřebí shromáždit podrobnější informace 

o problematických oblastech pacientů s HCH relevantních pro ergoterapii (tj. např. způsob 

a výkon v provádění činností, míra soběstačnosti pacientů, informace, zda pacienti 

ergoterapii navštěvují atd.).  

 Metody sběru dat zahrnují orientační dotazníkové šetření a následně kazuistiky tří 

pacientek obsahující výsledky Montrealského kognitivního testu a Kanadského hodnocení 

výkonu zaměstnávání. 

 

 2.3.1 Edukačně rekondiční pobyty 

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě dvakrát do roka (na jaře a na podzim) 

pořádá víkendové Edukačně - rekondiční pobyty.  

 Pro pacienty, jejich rodiny i další osoby je to možnost poslechnout si odborníky 

popisující Huntingtonovu chorobu, její příznaky i možnosti léčby. Dále zde bývá 

příležitost seznámit se i s firemními produkty usnadňující péči o pacienty (výživové 

doplňky, vhodný nábytek atd.).  

 Víkend je také zdrojem informací o možnostech sociální pomoci, profesionální 

domácí péči, psychologické podpoře pečovatelů a blízkých a o relaxačních metodách.  

 Rekondiční pobyt nabízí pacientům program, v jehož rámci se mohou setkat 

s fyzioterapií a muzikoterapií či si vyzkoušet kompenzační pomůcky pod vedením 
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ergoterapeuta. Tradičně program také nabízí volnočasové aktivity pro pacienty, návštěvu 

bazénu, vycházku, trénink na balančních pomůckách či všemi oblíbený taneční večer 

s živou hudbou. 

 Po dobu celého víkendu vládne příjemná a optimistická nálada se všeobecnou 

radostí účastníků, kteří mají příležitost se opět vidět, povídat si a sdílet své zkušenosti 

i strasti s průběhem Huntingtonovy choroby. I tyto zkušenosti jsou cenným zdrojem 

informací pro rodiny a pacienty, kteří se s těžkou diagnózou HCH teprve vyrovnávají 

a sžívají. 

 

 2.3.2 Dotazník 

  

Právě na Edukačně rekondičních pobytech, jež se konaly v roce 2015, autorka práce 

distribuovala anonymní dotazník vytvořený pro potřeby bakalářské práce. 

 Dotazník obsahuje deset otázek s výběrem odpovědí (včetně možnosti uvést 

odpověď jinou) a je určen pro pacienty v různém stadiu onemocnění a jejich pečovatele.  

 Dotazník dále vyplnily také dvě pacientky s HCH hospitalizované v Rehabilitační 

nemocnici Beroun. 

 Byl zvolen jeden dotazník pro obě skupiny respondentů s možností zaškrtnutí, zda 

je vyplňující pacient, či pečovatel. Pokud pacient nebyl schopen samostatně dotazník 

vyplnit (či nebyl na pobytu přítomen), mohl to za něj učinit jeho pečující. 

 

Jednotlivé otázky anonymního dotazníku se týkají prvních příznaků nemoci, návštěvy 

nelékařských odborníků v rámci léčby HCH a dále největších subjektivně vnímaných 

problémů v souvislosti s průběhem HCH.  

 Pacienti či pečovatelé také hodnotili míru soběstačnosti ve vykonávání 

personálních ADL a uváděli aktivity, jimž se pacienti věnují ve volném čase. 

 

Záměrem tvorby dotazníku bylo shromáždit informace o možných problematických 

oblastech pacientů a orientačně získat informace o míře soběstačnosti či trávení volného 

času.  

 Zároveň bylo cílem zjistit, zda pacienti navštěvují odborníky z nelékařských profesí 

(logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník atd.). 



46 

 

 Pacienti s HCH se potýkají s problémy ve vykonávání běžných denních činností, je 

možné určit, jaké aktivity činí největší potíže? Patří do nejvíce subjektivně vnímaných 

problémových oblastí deficit v kognitivních schopnostech? 

    

 2.3.3  Kazuistiky 

Vzhledem k výsledkům dotazníkového šetření (viz kapitola 2.4.1 Výsledky dotazníkového 

šetření), z nichž vyplynula vysoká variabilita problémových oblastí nemocných, se autorka 

práce rozhodla s konkrétními pacienty provést další hodnocení, jež by mohla mít přínos 

pro plánování terapie. 

 S pacientkami s HCH hospitalizovanými v Rehabilitační nemocnici Beroun 

(v rámci výzkumu efektivity rehabilitace na stabilitu a chůzi u pacientů s HCH) byly 

provedeny navíc dva testy, které nejsou běžně zařazeny v rámci testování pacientů s HCH. 

Jedná se o Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (Canadian Occupational 

Performance Measure, COPM) a Montrealský kognitivní test (Montreal Cognitive 

Assessment, MoCA).  

  

Ergoterapeuti v Rehabilitační nemocnici standardně s pacienty provádějí vstupní vyšetření 

(vlastní vytvořené) zaměřené na získání anamnézy pacienta a zhodnocení jeho schopností 

a funkčního stavu, dále jsou pacienti testováni na přítomnost demence (test Mini Mental 

State Examination, MMSE). 

  

Využít Montrealský kognitivní test jako prostředek k orientačnímu zhodnocení míry 

postižení kognitivních funkcí autorka práce zvolila z důvodu, že je test citlivý k odhalení 

kognitivních poruch v jejich počátečních fázích.  

 Na rozdíl od MMSE je MoCA test zaměřen i na testování exekutivních funkcí, 

jejichž porucha se objevuje např. u subkortikálních demencí, což je typ demence 

vyskytující se i u pacientů s HCH (Rektorová, 2011). 

  

Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM) se autorka práce rozhodla použít 

v rámci vyšetření pacienta, protože soudí, že by bylo vhodné s pacienty s HCH se v terapii 

zaměřit především na jejich vlastní priority, jež nemusí plně korelovat s výsledky 
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ze vstupního vyšetření (např. choreatické pohyby pacienta nemusí omezovat natolik, aby je 

označil za problém, kterému se v terapii chce věnovat).  

 Je zřejmé, že problematické oblasti pacientů se individuálně liší, a vliv na to má 

nejen průběh těžkého onemocnění, ale také osobnost nemocného a prostředí, v němž žije. 

 

Kazuistiky tří pacientek s HCH jsou součástí přílohy, všechny pacientky podepsaly 

informovaný souhlas a souhlasí se zveřejněním své kazuistiky a výsledků vyšetření v této 

bakalářské práci. 

  První pacientka důchodového věku (paní A.) byla diagnostikována ve svých 61 

letech s formou HCH s pozdním nástupem nemoci, druhá pacientka (paní P.) onemocněla 

ve 30 letech klasickou formou choroby a poslední pacientka (slečna K.) trpí juvenilní 

formou HCH od svých 24 let.  

 U každé z pacientek bylo provedeno vstupní vyšetření a dále testy MMSE, MoCA   

a hodnocení COPM. Následně pro každou pacientku byl navržen krátkodobý a dlouhodobý 

cíl a plán terapie (s ohledem na výsledky provedeného vyšetření a po diskuzi 

s pacientkami). 

  

Kromě výše zmíněných vyšetření měla autorka práce možnost dále vést (navrhnout 

i zhodnotit) 45minutovou individuální ergoterapii se dvěma pacientkami (individuálně, 

terapie probíhala druhý den po vyšetření). Podrobnější popis terapií je uveden v příloze 

v kazuistice.  

 Možnost vést alespoň jednu terapii (ve velmi dobrém zázemí místní ergoterapie) 

umožnilo lépe poznat problémové oblasti pacientek, příp. rozvinout diskuzi o možnostech 

pozitivního ovlivnění těchto oblastí. 

 Více terapií nemohla autorka práce s těmito pacientkami provést, neboť jejich 

pobyt v Rehabilitační nemocnici Beroun už buď končil, když zde začínala autorčina praxe, 

nebo jejich hospitalizace začínala až v době, kdy zde tato praxe končila. 

  

S třetí pacientkou (slečnou K.) se autorka práce poprvé setkala na Edukačně rehabilitačním 

pobytu SPHCH na podzim roku 2015. Slečna K. působila velmi sympaticky, byla 

kamarádská a motivovaná se o své nemoci a možnostech léčby dozvědět co nejvíce 

informací.  
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 V lednu roku 2016 za slečnou K. autorka této práce přijela do Rehabilitační 

nemocnice Beroun, kde jí právě začínal rehabilitační pobyt, pro vyšetření pomocí testů 

využitých i u předchozích pacientek s HCH. Zároveň to byla i možnost pozorovat změny 

stavu a funkčních schopností slečny K. oproti jejímu stavu před třemi měsíci na Edukačně 

rekondičním pobytu. 

 

 2.3.4 Využití Guidelines (Velká Británie) v ergoterapii u pacientů 

  s Huntingtonovou chorobou 

 

Během vyhledávání odborných zahraničních článků týkajících se ergoterapie 

a Huntingtonovy choroby autorka této práce nalezla dokument s názvem Occupational 

Therapy for People with Huntington´s Disease: Best Practise Guidelines (Cook, 2010).  

 Kolektiv autorů z Velké Británie (pracovní skupina European Huntington´s Disease 

Network) zde přibližuje nejen problematiku onemocnění, ale také uvádí různé 

kompenzační strategie a adaptační mechanismy jako možnosti řešení problémů vzniklých 

v souvislosti s Huntingtonovou chorobou.  

 Jedná se například o strategie usnadňující pohyb v domácím prostředí, zvýšení 

samostatnosti v oblasti personálních ADL či doporučení související s udržením si 

zaměstnání. V těchto Guidelines jsou uvedeny také zásady péče o nemocného 

v jednotlivých stadiích nemoci (především v pozdním stadiu HCH). 

  

Přestože je zřejmé, že Huntingtonova choroba má velmi individuální průběh a u pacientů 

se objevují rozličné problémy a snížení funkčních schopností v různé míře, poskytují tyto 

Guidelines komplexní přehled o možnostech ergoterapie, včetně další péče o nemocné.  

 Důraz je zde kladen také na práci a komunikaci s rodinnými příslušníky 

a pečovateli, což autoři dokumentu považují během léčby pacientů s HCH za stěžejní. 

 Veškeré zásady a doporučení uvedené v Guidelines vyplývají ze zkušeností autorů, 

kteří dlouhodobě s pacienty s HCH pracují, a čerpají také z dalších cizojazyčných 

standardů (např. z USA) týkajících se péče o pacienty s HCH.  

 Dokument je určen přímo ergoterapeutům pracujícím s pacienty s HCH a je na 

internetu volně přístupný.  
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 Text je velmi přehledně zpracován a členěn do kapitol dle zaměření konkrétní 

problematiky (strategie pro ovlivnění fyzického stavu, kognitivních funkcí, dále např. 

podpora participace, péče v terminálním stadiu atd.). V tabulce zvané „Guideline“ na konci 

každé podkapitoly je následně uveden přehled jednotlivých strategií, jimiž je možné 

konkrétní problém pozitivně ovlivnit. 

 

Guidelines mají za cíl popsat současnou nejlepší možnou ergoterapeutickou intervenci 

u pacientů s Huntingtonovou chorobou. Skrze text s doporučeními chtějí autoři podpořit 

ergoterapeuty v hodnocení a léčbě těchto pacientů.  

 Zároveň autoři v Guidelines zdůrazňují, že jejich cílem je také umístit pacienta 

s HCH a jeho rodinu do středu zájmu (tj. například přizpůsobit terapii cílům pacienta) 

všech možných ergoterapeutických intervencí. 

 

Autorka bakalářské práce tyto Guidelines přečetla a část z nich přeložila z anglického 

jazyka do češtiny. V příloze práce je tak uvedena ukázka Guidelines, ve které se možné 

kompenzační strategie a doporučení váží k problematickým oblastem pacientek s HCH 

popisovaných v kazuistikách. 
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2.4 Výstupy z praktické části 

 

 2.4.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník vyplnilo celkem 28 osob, z toho 7 pacientů s HCH a 21 pečovatelů (zastoupení 

mužů a žen viz graf 1 a 2).  

 Respondenti z řad pacientů byli ve věkovém rozmezí 25 až 67 let (průměrný věk 

44 let) a pečovatelé byli ve věkovém rozmezí 25 až 70 let (průměrný věk 47 let). 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Graf 1. Respondenti – pacienti               Graf 2. Respondenti - pečovatelé 

 

 

Z dotazníků vyplývá, že pouze jeden pacient chodí do zaměstnání (plný úvazek). Třináct 

pečujících pracuje na plný úvazek, tři uvádějí, že nepracují, pět pečujících je ve starobním 

důchodu. 

 Více než polovina respondentů (53%) pociťovala jako první příznaky nemoci 

změny chování, osobnosti či změny emocí. Třetina pacientů měla v počátku více výrazné 

neurologické příznaky (choreatické pohyby, změny chůze) a 14% pacientů se již v počátku 

potýkalo se smíšenými příznaky (neurologické i psychiatrické). 

  

Ve volném čase nejvíce pacientů sleduje televizi, pětina pacientů se zálibám nevěnuje. 

Kromě zájmů v nabídce dotazníku (výsledky viz graf 3) respondenti dále uvedli tyto 

oblasti trávení volného času: zahradničení, péče o vnoučata, poslech rozhlasu, kouření, 

popíjení alkoholu a sex. 
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Graf 3. Trávení volného času (číslem uveden počet zaškrtnutí respondenty) 

  

 

Odborníky z nelékařských profesí navštěvuje 68% pacientů. Návštěvnost jednotlivých 

profesí ukazuje graf 4. 

 S ergoterapií má zkušenost pouze jedna pacientka, s ergoterapií se setkává 

v pobytovém zařízení Diakonie.  

 Pokud pacienti nenavštěvují tyto odborníky, je to z důvodu: přesvědčení, že pacient 

terapii nepotřebuje (uvedlo 5 respondentů), pacient při terapii nespolupracuje 

(2 respondenti) nebo se jedná o příliš velkou dojezdovou vzdálenost (2 respondenti) či mají 

nedostatek informací o přínosu terapie v léčbě (1 respondent).  

Graf 4. Návštěvnost nelékařských odborníků 
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Problémy ve vykonávání běžných denních činností se vyskytují ve velkém počtu. 

Z dotazníku vyplývá: 

- pouze dva pacienti jsou zcela soběstační, 

- dva pacienti jsou zcela závislí na svém okolí a asistenci druhé osoby, 

- celkově nejproblematičtější činnost (nejvíce udávána závislost na druhé osobě) je 

koupání/sprchování a chůze po schodech, 

- velmi problematické (závislost na druhé osobě či nutná dopomoc druhé osoby) je 

najezení se a vykonávání osobní hygieny, 

- oblékání provádí pacienti častěji samostatně, ale potřebují více času (stejně jako na 

napití, kde dva respondenti uvádějí, že je pití možné pouze se slámkou), 

- nejméně problematické je použití WC a přesun lůžko – židle, 

- k činnostem (kromě pití se slámkou) nikdo nevyužívá kompenzační pomůcku. 

 

Zajímavé je dále porovnat, jaké problémové oblasti by rádi zlepšili sami pacienti a zlepšení 

jakých oblastí by uvítali pečující.  

  

Pečující by rádi, pokud by mohli, zlepšili u pacientů nejdříve (vybrány tři nejčastěji 

uváděné oblastí):  

 řeč a komunikaci, 

 chůzi, 

 choreatické pohyby. 

 

Pacienti by nejdříve chtěli zlepšit (vybrány tři nejčastěji uváděné oblasti): 

 řeč a komunikaci, 

 paměť, 

 soběstačnost v běžných denních činnostech a chůzi (stejný počet zaškrtnutí). 
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 2.4.2 Srovnání výsledků testu MMSE a MoCA u pacientek s HCH 

Montrealský kognitivní test (MoCA ) a test Mini Mental State Examination (MMSE) byly 

provedeny se třemi pacientkami s HCH hospitalizovanými v Rehabilitační nemocnici 

Beroun. 

 U pacientek byl prokázán kognitivní deficit - výsledné skóre z MoCA testu bylo 

nižší než 26 bodů, přičemž normální stav kognitivních funkcí je při získání více než 

26 bodů (včetně)  ze 30 bodů. Tento kognitivní deficit ale nebyl prokázán při testu MMSE, 

kde výsledné skóre u dvou pacientek ukazovalo normální stav kognitivních funkcí. 

  Výsledky testu MoCA a MMSE pacientek jsou uvedeny v tabulce 2.1, 

v tabulce 2.2 je uvedena bodová hranice testu MMSE.  

 

 Pacientka A.  Pacientka P. Pacientka K. 

MMSE 28 b. 27 b. 22 b. 

MoCA  22 b. 17 b. 19 b. 

 

Tabulka 2.1. Srovnání výsledků testů MMSE a MoCA 

 

30 – 27 bodů Bez poruchy kognitivních funkcí 

26 – 25 bodů Hraniční nález (může jít o mírný kognitivní 

deficit či počínající demenci) 

24 – 18 bodů Lehká demence 

17 – 6 bodů Středně těžká demence 

Méně než 6 bodů Těžká demence 

 

Tabulka 2.2. Interpretace testu MMSE (Nikolai, 2014) 

 

 Pacientkám v testu MoCA činilo potíže kreslení krychle (prostorová orientace) 

a hodin (především umístění po sobě jdoucích číslic do ciferníku).  

 Dále u všech tří pacientek byla výrazně zhoršena krátkodobá paměť, především 

výbavnost slov (později si vzpomene na dvě slova z pěti pouze jedna pacientka, 

s nápovědou se některá slova opět vybavují).  

 Žádná z pacientek nedosáhla minimálního počtu vyřčených slov od určitého 

písmene. Problémy činí také odečítání čísel.  
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 2.4.3 Výsledky COPM u pacientek s HCH 

Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM) bylo plánováno provést u tří 

pacientek s HCH v Rehabilitační nemocnici Beroun. U jedné z pacientek však nebylo 

možné COPM provést z důvodu ztráty náhledu na vlastní stav, pacientka nedokázala určit 

problémové oblasti, uváděla, že všechny běžně provádí samostatně a bez obtíží (což není 

možné z důvodu dlouhodobého pobytu pacientky v zařízení Diakonie, kde pacientka řadu 

činností nevykonává). 

 U dvou pacientek bylo COPM využito v rámci vstupního vyšetření pro detekci 

problémových oblastí a k přehlednému určení priorit pacientek, neboť test zohledňuje 

i důležitost, jakou sám jedinec připisuje oblastem výkonu zaměstnávání. 

 Tabulka 2.3 shrnuje výsledku hodnocení COMP u dvou pacientek.  

 

  Problémová 

oblast 

Konkrétní 

problém  

(v pořadí 

důležitosti) 

Subjektivní 

hodnocení 

výkonu  

Subjektivní 

hodnocení 

spokojenosti 

s výkonem 

Celkové 

skóre 

výkonu 

Celkové 

skóre 

spokojenosti 

Pacientka 

A. 

Osobní péče 
 

oblékání  

 

6 

 

7 
 

 

7 

 

 

7,5 Dostupnost 

služeb 

 

cesta MHD 
 

8 

 

8 

Pacientka  

K. 

Osobní péče 
 

krájení jídla 
 

5 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 Volný čas čtení 4 5 

Produktivita psaní 6 4 

Dostupnost 

služeb 

manipulace 

s penězi 

 

5 

 

2 

 

Tabulka 2.3. Výsledky Kanadského hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM) u dvou 

pacientek 

 

Pacientky nejdříve určily aktivity, které je pro ně náročné vykonávat (v rámci svého 

běžného dne), následně z problémových oblastí vybraly maximálně pět nejdůležitějších 
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činností. Tyto vybrané činnosti pak hodnotily zvlášť, a to ve smyslu obodování výkonu 

a spokojenosti ve způsobu provádění činnosti. 

 Pro hodnocení výkonu („Jak byste ohodnotili způsob, jakým tuto činnost 

vykonáváte?“) a spokojenosti („Jak jste spokojen se způsobem, jakým činnost 

vykonáváte?“) je využita škála 1 – 10.  

 Číslo 1 označuje neschopnost činnost provést či nespokojenost se způsobem 

vykonávání činnosti a číslo 10 znamená velmi dobrý výkon v provedení činnosti 

a mimořádnou spokojenost se způsobem provedení činnosti.  

 Celkové skóre výkonu a spokojenosti se získá podílem součtu všech skóre výkonu 

či spokojenosti a počtu hodnocených problémů. 

 

 2.4.4 Přínos testu COPM 

  

Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM) je přínosné pro terapeuta i pacienta. 

Semi-strukturovaný rozhovor umožňuje terapeutovi poznat pacienta, jeho prožívání 

i prostředí, v němž žije.  

 Dochází k navázání důvěrnému vztahu terapeuta s pacientem. Pacient se aktivně 

zapojuje, určuje své problémové oblasti ve výkonu zaměstnávání a s pomocí terapeuta má 

možnost je dále rozvíjet (např. hledat důvody, proč jsou činnosti problémové), přiřazovat 

jim důležitost a úroveň spokojenosti v aktuálním časovém úseku.  

 Terapeut v začátku terapie neodhadne pacientovy role, priority či požadavky 

prostředí, které mohou mít vliv na průběh i úspěšné zakončení terapie. Je tedy vhodné test 

využít právě v rámci vstupního vyšetření a ideálně jej také použít ke zhodnocení výstupu 

terapie. 

  

Vzhledem k tomu, že u pacienta s Huntingtonovou chorobou dochází k progresi 

onemocnění a k postupnému úpadku schopností, je COPM možností, jak dlouhodobě 

(opakování hodnocení v určitých časových úsecích) pomoci pacientovi i terapeutovi se 

v terapii zaměřit na priority a očekávání nemocného.  

 Navíc je přínosné, že COPM hodnotí všechny oblasti zaměstnávání (sebeobsluha, 

produktivita, volný čas), protože u pacientů s HCH dochází postupně k proměnám 
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ve vykonávání všech těchto činností. Každý jedinec má však možnost uvědomit si své 

priority a individuálně se rozhodnout, jaké oblasti v tuto chvíli vnímá jako problémové. 

 

Autorka této práce považuje velký přínos využití COPM u pacientů s HCH v tom, že 

nemocní se potýkají s velkou škálou příznaků ovlivňujících jejich výkon zaměstnávání. 

Podstatné je zaměřit se však nejen právě na příznaky nemoci, ale také na oblasti činností, 

jež pacient popisuje jako změněné v důsledku progrese onemocnění, a činí mu potíže tyto 

činnosti běžně vykonávat.  

 Rodina nemocného s HCH může mít například pocit, že pacienta nejvíce trápí 

přítomnost choreatických pohybů při chůzi, ale pacient přitom jako problémovou oblast 

uvede neschopnost najezení se bez pomoci druhé osoby.  

 Proto je pro plánování (i opakované) terapeutické intervence vhodné s pacientem, 

například díky COPM, určit jeho subjektivně vnímané problematické oblasti a zvážit, zda 

je v možnostech terapie tyto oblasti pozitivně ovlivnit. 

 

Ukázalo se však, že pokud pacient ztrácí náhled na svůj stav, COPM není vhodným 

testovacím nástrojem. Je možné, že u více zvýrazněných kognitivních poruch by provedení 

COPM bylo také náročné. Důležité je pak konzultovat stav pacienta s jeho rodinou 

a pečovateli a nemocného pro terapii motivovat. 

 

 2.4.5 Návrh vhodných testovacích metod v ergoterapii 

V této části je uveden návrh testovacích a hodnotících metod v ergoterapii, jež je dobré 

využít u pacientů s HCH a jsou vhodné pro identifikaci pacientových potřeb a problémů, 

pro získání informací o prostředí, ve kterém jedinec žije, a jsou důležité pro plánování 

ergoterapeutické intervence či opětovné zhodnocení pacientových schopností a funkčního 

stavu. 

  

Návrh jednotlivých testů a zdůraznění oblastí, na něž je třeba se u pacientů s HCH zaměřit, 

byl vytvořen autorkou práce po inspiraci seznamem testovacích metod z Velké Británie 

(Cook, 2010; viz kapitola 1.4.4 Využití testovacích metod) a je upraven na základě 

získaných zkušeností.  
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 Jedná se o zkušenosti se samotnými pacienty s HCH propojené s poznatky 

získanými během studia a praxe na různých ergoterapeutických pracovištích. Využití testů 

v praxi je individuální, záleží na stavu pacienta a konkrétní oblasti, kterou chceme 

hodnotit. 

 Je vhodné, aby bylo s každým pacientem provedeno vstupní vyšetření při zahájení 

terapie a výstupní vyšetření po ukončení terapií. Dále je dobré provádět průběžná kontrolní 

vyšetření pro zhodnocení aktuální stavu pacienta a pro detekci možných změn. 

 Nedílnou součástí hodnocení je také aspekce (pozorování), jež může 

ergoterapeutovi poskytnout mnoho dalších informací (konkrétní způsob provádění aktivit, 

využívání kompenzačních mechanismů, náhradních úchopů atd.). 

  

Níže uvedený seznam je tvořen testy a hodnoceními, jež se běžně v České republice 

v ergoterapii využívají. Jedná se pouze o orientační doporučení, tj. je možné uvažovat 

o využití dalších testů a hodnotících škál. 

 Pro získání anamnézy (osobní, rodinné, sociální, pracovní atd.) pacienta s HCH 

slouží formulář vstupního ergoterapeutického vyšetření, jehož obsahem je také zhodnocení 

komunikačních schopností pacienta, orientační hodnocení mobility (chůze po rovině – 

v exteriéru i interiéru, chůze po schodech, přesuny) a funkční vyšetření horních končetin 

(držení a vzhled končetin, dominance, aktivní pohyby, jemná motorika, úchopy, 

manipulace s předměty, grafomotorika). Důležitou součástí vstupního vyšetření je také 

získání informací o možném využívání kompenzačních pomůcek. 

 Pro stanovení míry soběstačnosti v provádění běžných denních činností (hodnocení 

personálních ADL a instrumentálních ADL) lze využít Barthel index rozšířený 

o hodnocení iADL nebo hodnocení FIM (Funkční míra nezávislosti), jež obsahuje 

i hodnocení sociálních schopností a komunikace. 

 Kognitivní funkce a případně přítomnost demence je vhodné orientačně testovat 

pomocí Montrealského kognitivního testu (MoCA), jež zjišťuje výskyt kognitivního 

deficitu i v jeho počátku, neboť obsahuje náročnější a komplexnější úkoly než hodnocení 

MMSE. Výsledek hodnocení Mini Mental State Examination (MMSE) již určuje 

přítomnost a závažnost demence (lehká, středně těžká, těžká demence). 

 Pomocí Kanadského hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM) detekujeme priority 

a změny, jež pacient sám vnímá ve výkonu svých činností v průběhu času. COPM je           
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semi-strukturovaný rozhovor, jehož využití je možné, pokud není přítomna ztráta náhledu 

na vlastní stav či těžká porucha kognitivních funkcí. 

 Dotazník zájmů a popis běžného všedního dne poskytuje informace o struktuře 

běžného dne a denním režimu pacienta. Důraz je kladen také na využití volného času 

a získání přehledu o pacientových zálibách. 

 Pro identifikaci pracovní role osoby s HCH a problémů, jež ztěžují jeho pracovní 

výkon, je možné využít semi-strukturovaný rozhovor Worker Role Interview. Bodová 

škála v hodnocení umožňuje znázornění silných a slabých stránek pacienta. 

 Podstatnou součást komplexního vyšetření jedince s HCH tvoří také získání 

informací o jeho vlastním sociálním prostředí. S využitím formuláře pro domácí návštěvu 

můžeme hodnotit bezpečnost domácího prostředí, možné bariéry a jejich závažnost. Skrze 

domácí návštěvu lze poznat také pacientův způsob vykonávání aktivit běžného dne.  

 Mezi možná hodnocení pacientů s HCH lze také zahrnout subjektivní hodnocení 

kvality života. Takovým testem je například WHO DAS II (WHO Disability Assessment 

Scale) vytvořený Světovou zdravotnickou organizací. 
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3 DISKUZE 

 

Pro zpracování této práce byly využity především poznatky ze zahraniční literatury psané 

v anglickém jazyce. Odborné české zdroje se ergoterapii jako možnosti terapie pacientů 

s HCH nevěnují, nebo se jí dotýkají pouze okrajově. 

 Odborníci zabývající se problematikou HCH upozorňují na aktuální nedostatek 

výzkumů a studií v oblasti rehabilitace, z čehož vyplývají dohady, např. o konkrétních 

přínosech ergoterapie u pacientů s HCH. Je však pravděpodobné, že v průběhu 

následujících let bude výzkumů a nových poznatků přibývat.  

Nedostatek výzkumů v této oblasti je ovlivněn pravděpodobně malým množstvím 

pacientů ve zkoumaných skupinách (jedná se o chorobu s méně častým výskytem) 

a širokou škálou projevů nemoci, jež je náročné komplexně hodnotit. Chybí také 

rozsáhlejší systematické terapeutické zkušenosti s těmito pacienty. 

 Přesto se odborníci shodují, že ergoterapie pozitivně ovlivňuje průběh onemocnění 

a pomáhá pacientům udržet si co nejdelší možnou soběstačnost. V zahraničí (především 

v USA a zemích západní Evropy, odkud pochází nejvíce literatury týkající se tohoto 

tématu) patří ergoterapeut do běžného interprofesního týmu odborníků pracujících 

s pacienty s HCH.   

 V České republice žije přibližně tisíc obyvatel s Huntingtonovou chorobou 

a pravděpodobně čtyřikrát více lidí se nachází v riziku vzniku onemocnění. Tito pacienti 

však často vůbec nemají povědomí o možnostech ergoterapie či fyzioterapie. Celkově 

nejsou nefarmakologické možnosti ovlivnění průběhu Huntingtonovy choroby v ČR příliš 

uplatňovány.  

 Důvody, proč je mezi pacienty i ergoterapeuty malé povědomí o HCH, nejsou 

autorce této práce známé. Můžeme se tak pouze domnívat, že je tento stav ovlivněn 

možným nedostatkem výzkumů v ČR, menším (avšak rozhodně ne zanedbatelným) 

počtem nemocných a pravděpodobně také nedostatkem ergoterapeutů pracujících převážně 

s pacienty trpícími neurodegenerativní chorobou mozku.  

  

Odborné zahraniční články byly pro zpracování této bakalářské práce velmi přínosné. Je 

však zřetelná určitá bariéra v práci s anglickými zdroji. Jedná se například o nemožnost 

přeložení některých termínů, protože v ČR tyto termíny neexistují (např. ergoterapeut by 
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měl být schopen zprostředkovat kontakt a spolupracovat s tzv. poradcem pro výběr 

zaměstnání pro osoby s disabilitou, v angličtině „disability employment advisor“).  

 Další rozdíly jsou zřejmé i v samotné oblasti práce ergoterapeuta, v zahraničí je 

samozřejmostí provádění terapií v domácím prostředí nemocných nebo ergoterapeuti běžně 

pracují v ústavních zařízeních poskytujících péči nemocným v pozdějším stadiu nejen 

Huntingtonovy choroby.  

 I přes regionální rozdíly dostupné péče a terapeutických intervencí je nedocenitelná 

práce s odbornou zahraniční literaturou, jež pro nás v České republice může být inspirací 

a také návodem, jaké postupy léčby je vhodné u pacientů zvolit.  

  

Z možného nedostatku výzkumů vyplývá také pouze orientační volba testovacích metod 

pro ergoterapii (uvedená v praktické části této práce).  

 Pro praxi v České republice by bylo vhodné ověřit význam a potřebu jednotlivých 

standardizovaných testů během práce s pacienty s HCH, což zatím autorka této bakalářské 

práce experimentálně provedla se třemi pacienty s HCH pouze u Montrealského 

kognitivního testu (MoCA) a Kanadského hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM). 

Výsledky těchto testů u tří pacientů ukázaly pozitivní přínos pro detekci kognitivního 

deficitu v jeho počátku a pomohly pacientovi ujasnit si své priority a cíle terapie. 

 Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání by bylo dále vhodné využít i jako 

kontrolní testování v průběhu onemocnění, neboť stav pacienta se v čase mění, a stejně tak 

se mohou proměnit jeho priority a subjektivně vnímané problémové oblasti.  

 Pro další výzkum by bylo zajímavé porovnat (s využitím COPM) priority 

nemocných Huntingtonovou chorobou žijících ve vlastním sociálním prostředí s prioritami 

klientů s HCH, kteří dlouhodobě pobývají v ústavních zařízeních (otázkou může být 

například, zda se priority a subjektivně vnímané problémové oblasti těchto dvou skupin 

nemocných liší, či zda má život v domácím prostředí vliv na motivaci pacientů zůstat co 

nejdéle soběstačný). 

 Celosvětově by bylo vhodné a potřebné ustanovit seznam vhodných 

ergoterapeutických testovacích metod pacientů (příp. vytvořit či validovat komplexní 

testování, jakým se zabývá například nyní tým odborníků z Velké Británie) či jednotlivých 

terapeutických postupů, včetně doporučených informací ohledně například délky 

a frekvence terapií. 
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V Rehabilitační nemocnici Beroun nyní probíhá výzkum zaměřený na ovlivnění stability 

chůze prostřednictvím rehabilitace u pacientů s HCH. Pacienti v rámci této studie 

navštěvují v Rehabilitačním centru nemocnice Beroun také ergoterapii. Bylo by velmi 

přínosné, kdyby byl během výzkumu zhodnocen také význam ergoterapie. Možná je ale 

potřeba prostor pro nový samostatný výzkum týkající se tohoto tématu (např. se 

zaměřením na soběstačnost v běžných denních aktivitách nebo na využití kompenzačních 

strategií pro vyrovnání kognitivního deficitu). 

 Během krátké práce s jednotlivými pacientkami s HCH v Rehabilitační nemocnici 

Beroun bylo zřejmé, že jednorázové testování či poradenství na pracovišti ergoterapeuta je 

pro samotné pacienty nedostačující. V práci s těmito pacienty je dále žádoucí např. poznat 

domácí zázemí pacienta pro zvolení vhodných kompenzačních strategií a pro edukaci 

pacienta a jeho rodiny o bezpečnosti prostředí, využití volného času atd.  

 Také je potřeba v terapeutické intervenci pokračovat dlouhodobě (v řádu let), neboť 

průběh nemoci a stav pacientů se proměňuje, což s sebou nese i potřebu kontrolních 

vyšetření a testování pro opětovné stanovování cílů a plánů terapií.  

 Zároveň platí, že čím dříve terapeut s pacientem (nejlépe v počátku jeho nemoci) 

naváže kontakt a vytvoří se důvěrný a dobrý terapeutický vztah, tím budou terapie 

v budoucnu úspěšnější a spolupráce lepší. Bohužel tato praxe včasné intervence u pacientů 

s Huntingtonovou chorobou zatím v České republice neexistuje. 

 

Pro sběr dat v bakalářské práci byl vytvořen anonymní dotazník pro pacienty s HCH 

a jejich pečující. Distribuce dotazníku proběhla na Edukačně rekondičních pobytech 

Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě, kam se každoročně sjíždí několik 

desítek pacientů, jejich rodinných příslušníků a pečovatelů.  

 Dotazník vyplnilo 28 respondentů (z toho sedm pacientů).  

 Malý počet respondentů z řad pacientů mohl být ovlivněn několika faktory: na 

pobyty přijíždí více pečujících bez nemocných, o něž se starají (stav pacienta již cestování 

neumožňuje), těžký fyzický či psychický stav pacientovi nedovoluje dotazník samostatně 

vyplnit nebo pacient není motivován a nechce dotazník vyplnit. 

 Autorka této práce předpokládala, že výsledky dotazníkového šetření budou sloužit 

převážně pro orientační přehled problémových oblastí, s nimiž se pacienti a pečovatelé 

potýkají. Zároveň však bylo zajímavé zjistit více informací o trávení volného času 

pacientů, či jejich potřebě a důvodu navštěvovat odborníky nelékařských profesí.  
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 Výsledky dotazníku, i přes relativně malý počet respondentů, umožnily autorce 

bakalářské práce uvědomit si priority, na něž by se chtěla během své práce zaměřit (např. 

nalézt vhodné testovací metody či kompenzační strategie pro pacienty s HCH).  

 Pro získání více informací přímo od pacientů by bylo vhodné zvolit jednodušší 

strukturu dotazníku (např. mít variantu dotazníku pouze pro pacienty, zkrátit délku 

dotazníku či neklást otevřené otázky).  

 V průběhu distribuce dotazníku se vyskytla potřeba některým pacientům otázky 

dovysvětlit či zopakovat, bohužel však z časových i dalších důvodů nebylo možné na 

Edukačně rekondičních pobytech vyplňovat dotazníky s pacienty individuálně. Nabízí se 

možnost jiné distribuce dotazníku než na hromadné akci, či zvolit jinou metodu sběru dat 

(např. rozhovor). V případě dotazníku však byla zajištěna anonymita respondentů. 

 

Bakalářská práce poskytuje komplexní pohled na problematické oblasti pacientů s HCH 

a u většiny z těchto oblastí poskytla stručný popis možných ergoterapeutických intervencí. 

 Pro další práci (např. diplomovou) zabývající se tématem ergoterapie 

a Huntingtonovy choroby by bylo vhodné se zaměřit na konkrétní problematickou oblast 

pacientů a možnosti jejího ovlivnění. Mezi tyto oblasti může patřit kognitivní deficit (např. 

zhoršení krátkodobé paměti, problémy s plánováním a organizací úkolů), motorické 

problémy (např. koordinace pohybů, jemná motorika, změny chůze a stability při 

provádění aktivit běžného dne) a další. Přínosné by bylo také se podrobněji věnovat oblasti 

využití volného času či strategiím pro udržení si stálého zaměstnání.  

 Během spolupráce se Společností pro pomoc při Huntingtonově chorobě vyvstala 

prosba zpracovat manuál o ergoterapii pro pacienty s HCH a jejich rodiny či pečující. 

Náplní manuálu by mohl být přínos a možnosti ergoterapie v jednotlivých stadiích 

onemocnění, úprava domácího prostředí či návrh kompenzačních strategií a pomůcek. 

Vytvoření takové příručky není do budoucna nereálné, možná i tato práce poskytuje 

základní body, jež by bylo vhodné v manuálu zdůraznit. 
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4 ZÁVĚR 
  

Bakalářská práce se zabývá tématem Huntingtonovy choroby a rolí ergoterapeuta 

v procesu léčby pacientů s tímto onemocněním. Přestože se doposud jedná o nevyléčitelné 

onemocnění, existují farmakologické i nefarmakologické možnosti terapie, jež mohou 

projevy HCH zmírnit, a zvýšit tak kvalitu života nemocného i jeho rodiny. 

 Vzhledem k tomu, že ergoterapie u pacientů s HCH v České republice není 

rozšířena, bylo potřeba vyhledávat v zahraničních zdrojích týkajících se tohoto tématu. 

Vznikl tak přehled obsahující  nejdůležitější poznatky (včetně ukázky kompenzačních 

strategií) pro ergoterapeutickou intervenci v jednotlivých fázích Huntingtonovy choroby.  

 

Teoretická část práce obsahuje základní charakteristiku onemocnění, včetně klinického 

obrazu a popisu jednotlivých forem nemoci. Tato část se také zabývá samotnou rolí 

ergoterapeuta a přínosem ergoterapie v práci s pacienty s HCH. 

 Pro shrnutí jsou zde uvedené oblasti, na něž se ergoterapeut v rámci své práce 

s pacienty s HCH zaměřuje: 

- výběr vhodných testovacích metod pro zhodnocení fyzického stavu pacienta 

i výskytu kognitivního deficitu ve vztahu k provádění aktivit běžného dne, 

- hodnocení domácího (příp. i pracovního) prostředí pacienta s důrazem na 

bezpečnost tohoto prostředí a jeho adekvátní přizpůsobení pacientovým potřebám. 

Vhodné testovací metody umožní zjistit problémové oblasti pacienta, výsledky testů 

a hodnocení jsou podstatné pro určení zaměření a cíle terapie. Nalezení cíle terapie spočívá 

také v úzké spolupráci se samotným pacientem a jeho rodinou či pečujícím, přičemž je 

důležité zvážit priority všech zúčastněných. 

Dále mezi hlavní oblasti zaměření práce ergoterapeuta s pacienty s HCH patří:  

- edukace pacienta, jeho rodiny a pečujících o kompenzačních strategiích 

a pomůckách, jež pomáhají vyrovnat zhoršený fyzický stav pacienta a jeho 

kognitivní deficit tak, aby byla udržena nejvyšší možná míra nezávislosti co 

nejdelší dobu, 

- poradenství ohledně poskytování správné péče v závislosti na stadiu onemocnění, 

- vhodným způsobem motivace pacienta k provádění aktivit všedního dne, včetně 

volnočasových činností a doporučení bezpečných zájmových aktivit. 
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V práci s těmito pacienty je důraz kladen na včasné zahájení terapie a dlouhodobou 

spolupráci s pacientem a jeho rodinou. Včasné zahájení intervence (ergoterapeutické, 

fyzioterapeutické i logopedické) poskytuje pacientům možnost udržet si kontrolu nad 

vlastním tělem a zvýšit tak kvalitu života nemocných i jejich rodin. Naučení se vhodným 

kompenzačním a adaptačním strategiím v počátku onemocnění umožní pacientům lépe se 

vyrovnávat se změnami v průběhu onemocnění. 

 Podstatou úspěšné dlouhodobé spolupráce je také vytvoření dobrého a důvěrného 

vztahu mezi terapeutem a pacientem a jeho rodinou.  

 Rodina pacienta s HCH je taktéž negativně ovlivněna náročným a těžkým 

průběhem této choroby, péče o osobu s HCH vyžaduje hodně času a dokáže být pro 

pečujícího velmi vyčerpávající. Rodinná situace se dále může stupňovat s obavami 

z dědičného přenosu na potomky.  

 Proto je nezbytné při práci s pacienty s HCH vždy úzce spolupracovat i s jejich 

rodinami a pokusit se nalézt vždy takové řešení konkrétních situací, aby bylo přijatelné 

a adekvátní pro všechny zúčastněné. 

 

Praktická část práce se věnuje získávání informací o problematických oblastech 

a prioritách pacientů s HCH (pomocí dotazníku, hodnocení COPM) a mapuje cestu autorky 

za hlubším poznáním Huntingtonovy choroby (studium literatury, účast na Edukačně 

rekondičních pobytech, práce s pacienty).  

 V rámci praktické části byl ověřen přínos Montrealského kognitivního testu (MoCA 

test) pro ozřejmění výskytu kognitivního deficitu a význam Kanadského hodnocení výkonu 

zaměstnávání (COPM) pro stanovení priorit a cílů terapie. V České republice není 

ustanoven postup při ergoterapeutickém vyšetření pacientů s HCH, autorka práce 

se domnívá, že vzhledem k šíři problémů pacientů je využitelných testů více. Své místo 

mezi nimi nalézá i MoCA test a COPM. 

 Výsledky dotazníku poskytují orientační přehled problematických oblastí pacientů, 

mezi něž patří potíže v provádění personálních i instrumentálních ADL (např. koupání, 

chůze, nakupování), kognitivní deficit či problémy s komunikací a řečí.  Tyto oblasti 

(s ohledem na stav pacienta a fázi onemocnění) pomáhá vhodně ovlivnit právě 

ergoterapeut, s pacientem nacvičuje aktivity všedního dne, zavádí kompenzační 

a adaptační strategie a zabývá se také využitím volného času a pracovním uplatněním 

jedinců s disabilitou. 
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Bakalářská práce zdůrazňuje důležitou a nezastupitelnou roli ergoterapeuta 

v interprofesním týmu pracujícím s pacienty s HCH a zabývajícím se jejich léčbou.         

Ve vyspělých zahraničních státech je ergoterapeut do procesu léčby pacientů s HCH běžně 

zahrnut a bylo by vhodné, kdyby tomu tak bylo i v České republice. 

 V České republice již 25 let působí Společnost pro pomoc při Huntingtonově 

chorobě, jež pro pacienty, jejich rodiny i zdravotnické a další odborníky publikuje brožury 

s podstatnými informacemi ohledně onemocnění. Společnost i prostřednictvím dalších 

činností zvyšuje povědomí veřejnosti o Huntingtonově chorobě, upozorňuje na její úskalí 

i potřeby pacientů. Činnost této organizace již dosáhla mnohých úspěchů a členství 

ve Společnosti má pro pacienty a jejich rodiny nedocenitelnou hodnotu.  

 Nadále je však třeba držet krok s aktuálními poznatky o této nemoci a možnostech 

pozitivního ovlivnění jejího těžkého průběhu. Odborníci různých profesí v České republice 

mohou velkou měrou přispět ke stanovení dalších strategií vedoucích ke zvyšování kvality 

života nemocných i jejich rodin.  

 

Pro samotné pacienty s HCH, jejich rodiny a pečující je velmi přínosné účastnit 

se Edukačně rekondičních pobytů pořádaných Společností pro pomoc při Huntingtonově 

chorobě. Účast ergoterapeuta na těchto akcích je žádaná a přínosná. 

 Představme si nyní vícedenní rekondiční pobyt v České republice určený pouze pro 

pacienty s HCH. Pobyt by pro ně byl možností načerpání nových poznatků a získání 

zkušeností, ale také důležitou a potřebnou společenskou akcí (neboť se tito lidé často 

dostávají do sociální izolace). Na realizaci a průběhu takového rekondičního pobytu by se 

podílel také ergoterapeut, nejlépe ve spolupráci s dalšími terapeuty by vybíral vhodné 

aktivity pro osoby s HCH a pomáhal jim dosáhnout jejich potenciálu v udržení 

soběstačnosti.  

 V zahraničí obdobné pobyty pro pacienty s HCH probíhají a mají doslova úspěch. 

Jeho realizace v České republice, včetně detailní přípravy a zhodnocení pobytu by mohla 

být pokračováním této bakalářské práce. 
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6.1 Příloha č. 1. Kazuistiky 

 6.1.1 Kazuistika paní A. 

 

Pracoviště, kde proběhlo vyšetření a terapie pacientky:  

Rehabilitační nemocnice Beroun (Rehabilitační centrum), Prof. Veselého 493, Beroun,   

266 01 

Vyšetřující: Jitka Sýkorová, Ergoterapie 3. ročník, 1. LF UK 

Datum: 1. 12. 2015 
 

Ke zpracování kazuistiky byla využita tato vyšetření a hodnotící škály: Vstupní 

ergoterapeutické vyšetření (vytvořené na pracovišti Ergoterapie Rehabilitačního centra 

Beroun), Mini Mental State Examination (MMSE), Montrealský kognitivní test (MoCA), 

Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM). 

 

 

Vyšetřovaná osoba: paní A. 

Pohlaví: žena 

Stav: rozvedená, žije sama 

Rok narození: 1948, 67 let 

Diagnóza: G10 - Huntingtonova choroba (HCH) 

Důvod hospitalizace: rehabilitační pobyt (3 týdny) v rámci studie ovlivnění stability 

chůze prostřednictvím RHB u pacientů s HCH. 

 

Osobní anamnéza: esenciální hypertenze, glaukom, hiátová hernie, operace: 

hysterektomie, cholescystektomie, operace nefrolithiasy vlevo 

Rodinná anamnéza: syn 35 a syn 33 let (má rodinu), s mladším udržuje častější kontakt 

než se starším synem; v rodině HCH (dědeček, teta, sestřenice) 

Pracovní anamnéza: práce ve výrobě ČKD polovodiče, později listonoška, od 

devadesátých let úřední práce v České pojišťovně, nyní v důchodu 

Sociální anamnéza: žije sama v panelovém domě s výtahem v 1. patře, starobní důchod, 

bez pečovatelské služby, soběstačná 

Farmakologická anamnéza: Lozap 50mg 1-0-0, Caduet 5/10mg 0-0-1, Xalatan oční gtt 

do obou očí, Timoptol oční gtt. 1-0-0 do obou očí. 

Alergie: žádné 
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Abusus: neguje 

Zájmy a záliby: četba, sledování TV, poslech rádia, do budoucna chůze s trekingovými 

holemi a vycházky se psem (zatím nevlastní) 

Kompenzační pomůcky: nevlastní 

 

Nynější onemocnění a současný stav: Pacientka diagnostikována v roce 2012 

s Huntingtonovou chorobou (HCH) - geneticky verifikované, cca před šesti lety počátek 

rozvoje mimovolních pohybů – choreatické pohyby končetin, trupu, hlavy a mimických 

svalů obličeje. Mírné zhoršení paměti a změny nálady, občas pocit zhoršeného polykání, 

váhový úbytek nepozoruje. Zatím soběstačná. Sama zhoršení stavu nepozoruje, bolest 

nepociťuje, symptomatickou léčbu HCH pacientka zatím odmítá. Pacientka orientována, 

spolupracuje. 

Dosavadní rehabilitace: V roce 2012 pacientka krátce (necelé 2 měsíce) docházela 

1x týdně na fyzioterapii (Neurologická klinika 1. LF UK). Nyní na podzim 2015 přijata 

k hospitalizaci (tři týdny) v Rehabilitační nemocnici Beroun. 

 

PERSONÁLNÍ ADL 

Pacientka je samostatná v provádění všech pADL - nají se (používá příbor), napije, 

vykonává osobní hygienu. Bez asistence se vykoupe, dojde na WC, oblékne se (udává 

potřebu více času na oblékání, mírné obtíže s knoflíky, patenty). 

 

MOBILITA 

Pacientka nevyužívá kompenzační pomůcky při chůzi, samostatně se posadí, postaví. 

Chůze je ovlivněna výraznějšími mimovolními pohyby (končetin i trupu), o širší bazi, 

mírně nestabilní (pokud např. dojde k náhlému a neočekávanému vychýlení těla, např. 

zavadění bokem o dveře, pacientka zavrávorá a učiní několik kroků na místě k vyrovnání 

stability).  

Pacientka udává, že u ní nedochází k pádům, pouze občasnému zavrávorání při chůzi 

a zakopávání. Pociťuje při chůzi mírnou únavu. Chůze do schodů a ze schodů s oporou 

o zábradlí. V exteriéru ujde cca 4km. 

Přesuny samostatné, zvedání ze židle s oporou o stůl či opěradla židle. 
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INSTRUMENTÁLNÍ ADL 

Pacientka sama nakupuje, placení penězi zvládá, uvaří jednoduché jídlo, provádí drobné 

domácí práce (neprovádí např. mytí oken - v ostatním dopomáhá sestra či švagr), aktivně 

využívá mobilní telefon (sms, volání), nepoužívá počítač.  

V prostoru (prostředí nemocnice, město) se dobře orientuje, využívá městskou hromadnou 

dopravu (pro získání informací o dopravě a jízdním řádu využívá telefonní linku 1188).  

 

FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ HORNÍCH KONČETIN 

Dominance: pravá HK. 

Orientační vyšetření horních končetin (vzhled, aktivní hybnost, svalový tonus) v normě, 

symetrické. Bez omezení kloubního rozsahu, čití vč. stereognozie v normě.  

Výraznější choreatické (házivé) pohyby obou horních končetin. Pohyby se lehce zmírňují 

při vykonávání činností vyžadující jemnou motoriku (nutná opora končetiny např. o stůl) - 

např. při psaní.  

Písmo je čitelné, rychlost psaní snížena, pauzy pro posun ruky po papíře (není plynulý 

pohyb ruky po papíře). 

Zhoršena jemná motorika obou rukou - nekoordinace HKK, neobratnost (plynulost pohybů 

negativně ovlivněna choreatickými pohyby těla). Úchopy (obě HKK) pacientka provede 

(bidigitální i pluridigitální), ale dochází ke zvýraznění mimovolního pohybu HK při 

dosažení předmětu, s fixací končetiny se mimovolní pohyb zmírňuje. Činnosti s jemnou 

motorikou vyžadují delší čas na provedení. 

 

KOGNITIVNÍ FUNKCE 

Mini Mental State Examination: skóre 28 bodů z 30 (normální stav bez poruchy 

kognitivních funkcí) 

Montrealský kognitivní test (citlivější k diagnóze predemencí a časných stadií demence): 

skóre 22 bodů z 30 (normální stav kognitivních funkcí 26 a více bodů) = mírné kognitivní 

postižení. 

Subj: pacientka udává zhoršení paměti ve smyslu náročnějšího vybavení si dříve řečeného 

slova (nebo má tzv. “okna”, výpadky), zpomalení v počítání (dříve jí nedělaly problémy 

početní úkony). Problematické je pro ni udržení pozornosti po delší dobu (více jak 10 min). 

Obj: mírně zhoršena výbavnost slov (s nápovědou si vzpomíná), početní úkony (odečítání) 

činí také mírné potíže. V pořádku dlouhodobá paměť, chápání instrukcí, pojmenování 
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a prostorová orientace. Orientace místem, časem, osobou bez omezení, řeč srozumitelná, 

plynulost řeči negativně ovlivněna choreatickými pohyby mimických svalů (řeč 

přerušovaná). 

 

VYŠETŘENÍ SMYSLŮ 

Pacientka dle svých slov pouze používá brýle na čtení. Rozumí dobře mluvenému slovu. 

Ostatní smysly bez omezení. 

 

CÍLE A OČEKÁVÁNÍ PACIENTA 

Udržení nezávislosti a soběstačnosti v pADL a iADL, jak dlouho to bude možné. Zlepšení 

stability a rovnováhy, jistota při chůzi, udržení funkční schopnosti HKK. Zlepšení celkové 

fyzické kondice a paměti (udržení pozornosti). 

Plány do budoucna: domácí mazlíček (pes), možnost nějaké práce v domácím prostředí 

(např. hlídání dětí), ráda by cestovala (v létě k moři). 

 

Pro zhodnocení problémových oblastí a priorit pacientky byl využit test COPM (Kanadské 

hodnocení výkonu zaměstnávání) - přiložen ke kazuistice.  

Jako své problémové oblasti pacientka určila: delší čas nutný na oblékání, cestování MHD 

a do zahraničí. Spíše než větší potřeba času na vykonávání ADL ji trápí nedostatek práce 

během dne a přála by si mít domácí zvíře (psa), o toho by se však nikdo další nemohl 

postarat. Z rozhovoru vyplynulo, že pacientka je zatím celkově spokojena s výkony 

zaměstnávání, obává se však nevyhnutelné progresi onemocnění a tudíž i budoucí ztráty 

soběstačnosti.  

 

Závěr z vyšetření: 
 

Pacientka při vyšetření dobře spolupracuje, orientována. V běžné komunikaci 

nepozorovány problémy. Soběstačnost v pADL, iADL. Provádění činností ovlivněno 

poruchou volních pohybů a choreatickými pohyby, mírný kognitivní deficit. 

 

Problémové oblasti: stabilita ve stoji a chůzi, jemná motorika obou HKK, bimanuální 

koordinace, kognitivní funkce: výbavnost slov, počítání (náročnější příklady), udržení 

pozornosti.  
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Pacientka uvedené problémové oblasti příliš nevnímá jako zatěžující, uvědomuje si 

zhoršení ve vykonávání aktivit v průběhu onemocnění, nyní potřebuje na samostatné 

provedení úkonů více času, ale nepociťuje výrazné omezení v provádění běžných denních 

činností. Je si vědoma progrese onemocnění, doufá v co nejdelší udržení funkčního stavu. 

 

Slabé stránky pacienta: 

Zhoršená stabilita při stoji a chůzi, jemná motorika a koordinace HKK, výbavnost slov, 

plynulost řeči. 

Silné stránky pacienta: 

Motivace pro udržení soběstačnosti, samostatnost v pADl i iADL, soběstačnost v domácím 

prostředí, kognitivní funkce (paměť, orientace, porozumění). 

 

Krátkodobý cíl: 

Zapojení obou rukou do činností (knoflíky, sbírání předmětů, třídění), zlepšení koordinace 

HKK, trénink kognitivních funkcí (pozornost, výbavnost slov atd.). 

Pacientka bude mít po propuštění z rehabilitačního programu v RNB  více jistoty při 

oblékání, příp. dojde ke zkrácení potřebného času, bude si vědoma možnosti využití 

kompenzačních strategií v domácím prostředí i exteriéru (kompenzační pomůcky pro 

chůzi, sebesycení, koupání, madla v koupelně a na WC), dojde ke zlepšení fyzické 

kondice. 

Krátkodobý plán terapie: 

Trénink jemné motoriky a bimanuální koordinace (i v rámci tréninku pADL - oblékání, 

zapínání knoflíků), kognitivních funkcí (výbavnost slov, krátkodobá paměť), trénink 

stability (stoj, chůze, schody). 

 

Dlouhodobý cíl: 

Návaznost rehabilitace po pobytu v RNB (ambulantní fyzioterapie a ergoterapie). 

Pacientka si udrží míru soběstačnosti v domácím prostředí. Udržení funkční kapacity – 

dobrý fyzický i psychický stav, motorika končetin, kognitivní funkce. 

Dlouhodobý plán terapie: 

Nácvik pádu na podložku na zemi, kognitivní trénink, kondiční trénink se zaměřením na 

celé tělo, motorika HKK.  
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Doporučení: 

V případě zhoršení stavu a progrese onemocnění indikace (výběr a nácvik) kompenzačních 

pomůcek, doporučení pečovatelské služby.  

Prevence rizikových činností, důraz na bezpečnost prostředí – vyhnout se práci ve výškách, 

chůzi po nestabilních, úzkých plochách, nebezpečí pádu. 

 

TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA 
 

Datum: 2. 12. 2015 

Délka trvání: 45min (9:30 – 10:15) 

Cíl terapie: 

Kondiční cvičení, nácvik stability stoje při činnosti, trénink jemné motoriky – drobné 

úchopy, uvědomění si zapojení obou rukou při cílených, koordinovaných pohybech, 

trénink kognitivních funkcí – krátkodobé paměti a pozornosti. 

 

Jednotlivá cvičení: 

 kondiční cvičení s overballem (vsedě na židli) 

 kreslení na velkou magnetickou tabuli omyvatelným fixem, plnění úkolů, udržení 

stability ve stoji 

 hra sudoku (velké sudoku s čísly na víčkách od PET lahví, výroba hry studentkou 

na základě inspirace hrou sudoku v Domově sociální péče Hagibor), vsedě na židli 

 

Objektivně: Pacientka dobře spolupracuje, udrží pozornost, plní zadané úkoly a podílí se 

aktivně na činnostech.  

Subjektivně: Neudává únavu ani bolest.  

 

V průběhu práce u magnetické tabule pacientka udrží stabilitu ve stoji, nekoordinované 

mimovolní pohyby těla se zmírňují pohybem ruky s fixou po tabuli (kresba velkého kruhu, 

osmiček, udržení linie v nakreslené dráze, spojení bodů).  

Pohyb fixy není plynulý, dochází k malým pauzám při pohybu ruky. Pacientka fixou ale 

nepřetahuje, spojí dobře dva body a zvládne kresbu i nedominantní levou rukou (zde více 

zvýrazněný nekoordinovaný pohyb této horní končetiny). 

Pacientka dobře chápe pravidla hry sudoku (4x4), využívá obou HKK pro úchop 

a vkládání plastových víček s čísly do hrací plochy. Pohyby obou HKK jsou mírně 
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nekoordinované, fázi úchopu přiblížení provází problém s cíleným pohybem (připomínající 

pomalý třes), s fixací horní končetiny (např. loktem o stůl) se nekoordinovaný pohyb 

zmírňuje.  

Zvládá dobře lehkou úroveň hry se 4 čísly, s větší časovou prodlevou a nápovědou zvládne 

i střední obtížnost.  

Po upozornění na chyby je dokáže opravit. S typem hry je pacientka spokojena, uvádí, že 

cítí potřebu trénovat paměť. 

 

Po ergoterapii pacientka odchází ve stabilizovaném stavu a v doprovodu fyzioterapeutky 

na další terapii. 
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 6.1.2 Kazuistika paní P. 

 

Pracoviště, kde proběhlo vyšetření pacientky a terapie:  

Rehabilitační nemocnice Beroun (Rehabilitační centrum), Prof. Veselého 493, Beroun,  

266 01 

Vyšetřující: Jitka Sýkorová, Ergoterapie 3. ročník, 1. LF UK 

Datum: 17. 12. 2015 
 

Ke zpracování kazuistiky byla využita tato vyšetření a hodnotící škály: Vstupní 

ergoterapeutické vyšetření (vytvořené na pracovišti Ergoterapie Rehabilitačního centra 

Beroun), Barthel index, Mini Mental State Examination (MMSE), Montrealský kognitivní 

test (MoCA), Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM). 

 

 
 

Vyšetřovaná osoba: paní P. 

Pohlaví: žena 

Stav: svobodná, žije ve středisku Diakonie Českobratrské církve evangelické v Náchodě 

Rok narození: 1980, 35 let 

Diagnóza: G10 - Huntingtonova choroba (HCH) 

Důvod hospitalizace: rehospitalizace, rehabilitační pobyt (3 týdny) v rámci studie 

ovlivnění stability chůze prostřednictvím RHB u pacientů s HCH. 

 

Osobní anamnéza: Huntingtonova choroba, občasná lehká dysfagie, atopický ekzém, 

neguje operace a vážnější úrazy 

Rodinná anamnéza: matka zamřela na geneticky verifikovanou HCH, 3 sourozenci, 3 děti 

(2 dcery – 11 a 8 let, syn 6 let) 

Školní anamnéza: Střední odborná škola (obor podnikání) 

Pracovní anamnéza: dříve práce v cukrárně 

Sociální anamnéza: invalidní důchod (neuvádí, jakého stupně), již 6 let žije ve středisku 

Betanie Diakonie ČCE Náchod, předtím žila v rodinném domku  

Farmakologická anamnéza: Ketilept 25mg tbl. p.o. 0-0-0-2, Asentra 50mg tbl. p.o. 2-0-

0-0 (antidepresivum), Neurol 1mg tbl. p.o. 0-0-0-1, PK-Merz 100mg tbl. p.o. 1,5-1,5-0-0, 

Hypnogen 10mg 1tbl. p.o. při nespavosti, Novalgin 500mg tbl. p.o. při bolesti, Risperidon 

1mg 1-0-2-0. 

Alergie: neguje 



79 

 

Abusus: nekouří, alkohol nepije 

Zájmy: výtvarné činnosti, četba, procházky 

Kompenzační pomůcky: nevlastní 

 

Nynější onemocnění a současný stav: Pacientka diagnostikována v roce 2010 

s Huntingtonovou chorobou (HCH), sledována v Extrapyramidovém centru Neurologické 

kliniky VFN. Před cca pěti lety pociťovala změny nálady, přidávají se choreatické pohyby 

končetin, trupu, hlavy a mimických svalů obličeje (generalizovaná chorea), občasná 

dysfagie a mírné zhoršení paměti.  

Sama zhoršení stavu nepozoruje, bolest nepociťuje. Pacientka orientována, spolupracuje, 

komunikace ztížena minimální řečovou produkcí, prodleva při odpovědi. 

Nyní přijata k rehospitalizaci (tři týdny) v Rehabilitační nemocnici Beroun. 

Dosavadní rehabilitace: rehabilitační pobyty v Nemocnici Beroun (třítýdenní, 

hospitalizace v rámci studie pacientů s HCH): duben-květen 2014, březen 2015, prosinec-

leden 2015/2016.  S ergoterapií se pacientka setkala ve středisku Betanie (Diakonie 

Náchod).  

 

PERSONÁLNÍ ADL 

Barthel index: 90 bodů ze 100 (lehká závislost) 

 

Pacientka sama neudává problémy v žádné z oblastí pADL – uvádí, že vše zvládne sama. 

Ale nutná lehká dopomoc druhé osoby při osobní hygieně, oblékání (slovní vedení) 

a sprchování, nutný dohled nad prováděnými činnostmi (dle ošetřovatelských záznamů). 

Sama se nají a napije (předem nachystaná strava personálem).  

 

MOBILITA 

Přesuny samostatné, stoj o širší bazi, vyhledává oporu o HKK.  

Chůze samostatně bez pomůcek, nestabilní (často dochází během chůze k úkrokům do 

stran pro vyrovnání stability), kolébavá, o širší bazi, nepravidelný krok s přísuny, 

synkineze trupu a horních končetin, trup během chůze přepadává dopředu. Celkově stoj 

i chůze negativně ovlivněny choreatickými pohyby.  

Chůze do schodů s oporou o zábradlí, posazení a postavení s oporou o HKK o stůl či 

opěradla židle. V exteriéru s doprovodem. Pády neudává, spadla prý poprvé letos v létě při 

chůzi po rovině. 
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INSTRUMENTÁLNÍ ADL 

Pacientka nevyužívá mobilní telefon ani počítač, léky jsou podávané personálem. 

Nakupování, transport, vaření, manipulace s penězi, péče o domácnost – pacientka 

neprovádí - vše personál střediska Diakonie. 

 

FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ HORNÍCH KONČETIN 

Dominance: pravá HK. 

Orientační vyšetření horních končetin (vzhled, aktivní hybnost, svalový tonus) v normě, 

symetrické. Bez omezení kloubního rozsahu, čití (povrchové, hluboké) vč. stereognozie 

v normě.  

LHK výraznější mimovolní pohyb, PHK mimovolní pohyb převážně při zacílení. 

Píše tiskacím písmem, velká písmena, roztřesená, ale čitelná. Zhoršené držení tužky, 

křečovitý úchop, prsty pokládá nepřirozeně (úchop tužky pouze mezi palcem 

a prostředníkem, ukazovák skrčený za tužkou). 

Činnosti s jemnou motorikou vyžadují delší čas na provedení, plynulost pohybů je 

negativně ovlivněna choreatickými pohyby končetin. Dochází k nekoordinaci HKK, 

neobratnost rukou. Drobné i velké předměty uchopí a udrží. Úchopy (obě HKK) pacientka 

provede (bidigitální i pluridigitální), dochází však ke zvýraznění mimovolního pohybu 

horní končetiny při dosažení předmětu. Rozepne a zapne knoflíky i patenty menší 

velikosti, ale činnost vyžaduje více času. 

 

KOGNITIVNÍ FUNKCE 

Mini Mental State Examination: skóre 27 bodů z 30 (normální stav bez poruchy 

kognitivních funkcí). 

Montrealský kognitivní test (citlivější k diagnóze predemencí a časných stadií demence): 

skóre 17 bodů z 30 = kognitivní postižení, normální stav kognitivních funkcí při 

26 bodech (včetně) a více. 
 

Subj: pacientka neudává zhoršení paměti. 

Obj: mírné zhoršení kognitivních funkcí, zhoršena výbavnost slov (s nápovědou si dokáže 

vzpomenout), početní úkony činí potíže, zhoršení krátkodobé paměti a prostorové 

orientace. Pacientka orientována místem, časem a osobou. V pořádku dlouhodobá paměť 

a chápání instrukcí, příp. někdy nutné zopakování úkolu (neudržení pozornosti). 
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Řeč místy nesrozumitelná, přerušovaná, dysartrie, spontánní řečová produkce minimální, 

řeč působí, že stojí značné úsilí, tichý hlas. 

VYŠETŘENÍ SMYSLŮ 

Pacientka dle svých slov má brýle na dálku, ale příliš je nevyužívá. Rozumí dobře 

mluvenému i čtenému slovu. Ostatní smysly bez omezení. 

 

CÍLE A OČEKÁVÁNÍ PACIENTA 

Pacientka udává, že se jí nyní daří dobře, rehabilitace v nemocnici se jí líbí. Ráda by si 

udržela dosavadní míru soběstačnosti, zlepšila se v komunikaci (řeč) a chůzi (stabilita). 
 

Pro zhodnocení problémových oblastí a priorit pacientky byl plánován využít test COPM 

(Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání). Pacientka však subjektivně nevnímá žádné 

problémové oblasti, je spokojená s nynějším stavem. Test z těchto důvodů neproveden, 

ztížena spolupráce. 

 

Závěr z vyšetření: 

Dle ergoterapeutky RNB došlo od minulé hospitalizace (jaro 2015) ke zhoršení stavu – 

konkrétně řeč, komunikace, pozornost, péče o sebe sama (působí lehce zanedbaně – 

oblečení, osobní a ústní hygiena). Pacientka zhoršení stavu nepozoruje, udává, že se jí daří 

dobře a úkony všedního dne zvládá samostatně (ztráta náhledu na současný stav). 

Pacientka při vyšetření spolupracuje, orientována místem, časem a osobou. Komunikace 

ztížena horší slovní produkcí a sníženou pozorností, latence odpovědi, delší čas na 

provedení činností. 
 

Problémové oblasti: nestabilita ve stoji a chůzi, nutná dopomoc v pADL, bimanuální 

koordinace a jemná motorika, z kognitivních funkcí: krátkodobá paměť, udržení 

pozornosti, výbavnost slov, prostorová orientace a zručnost. 

 

Slabé stránky pacienta: 

Zhoršená stabilita při stoji a chůzi, koordinace HKK, zhoršená slovní produkce, mírný 

kognitivní deficit, snížená soběstačnost, zvýšená unavitelnost. 

 

Silné stránky pacienta: 

Sama se nají a napije. Subjektivně dobrý pocit z rehabilitace, komunikace a spolupráce 

s terapeutem (při instruování činnosti zvládne). 
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Krátkodobý cíl: 

Během pobytu v Rehabilitačním centru zvýšení soběstačnosti (bez dopomoci v oblékání, 

příprava oblečení, péče o sebe sama v daném denním režimu), udržení a případné zlepšení 

kognitivních funkcí (krátkodobá paměť, pozornost, výbavnost slov).  

Krátkodobý plán terapie: 

Nácvik soběstačnosti (oblékání, hygiena) – instruktáž terapeuta, stanovení denního režimu, 

trénink jemné motoriky a bimanuální koordinace (vč. grafomotoriky, úchopy, sbírání 

předmětů, výtvarné činnosti), trénink kognitivních funkcí (skládání slov z písmen, 

přiřazování a pojmenování). 

 

Dlouhodobý cíl: 

Udržení a příp. zlepšení fyzického a psychického stavu, pacientka zvládne úkony běžného 

dne nejlépe samostatně (s minimální dopomocí – slovní vedení) a zlepší se ve slovní 

i písemné produkci. 

Návaznost rehabilitace po pobytu v RNB (dostupnost fyzioterapie a ergoterapie ve 

středisku Diakonie Náchod). Ideálně natrénované činnosti (ADL, denní režim) přenést do 

pobytu v zařízení Diakonie. 

Dlouhodobý plán terapie: 

Kognitivní trénink (krátkodobá paměť, sudoku, výbavnost slov, doplňování slov), 

komunikace a řečová produkce (pojmenování situací, skládání slov do vět), grafomotorika 

(rozšířený úchop – nástavce a trénink uvolňování ruky, zaměřit se na plynulost pohybů, 

obtahování, psaní slov, trénink i v rámci výtvarných činností). 

Kondiční trénink se zaměřením na celé tělo (využití gymnastického míče, overballu), 

motorika končetin (házení a chytání míče, uchopování drobných předmětů atd.).  

Trénink stability a chůze po rovině a do schodů s oporou o zábradlí, nácvik pádu. 

 

Doporučení: 

V případě zhoršení stavu a progrese onemocnění indikace kompenzačních pomůcek              

(k sebeobsluze, příp. mechanický vozík). Sledovat výživu, obtížnost polykání. 

Pacientka má ráda výtvarné tvoření, zaměřit se na možnost docházení např. do denního 

stacionáře či tvořivé dílny v místě dlouhodobého pobytu pacientky. 

Prevence rizikových činností, důraz na bezpečnost prostředí (riziko pádu). 
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TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA 

 

Datum: 18. 12. 2015 

Délka terapie: 45 min (13:30 – 14:15) 

Cíl: 

Kondiční cvičení s overballem, házení s míčem – trénink pozornosti a rychlých reakcí, 

trénink jemné motoriky a nácvik pADL – oblékání, zapínání knoflíků a patentů. 

 

Objektivně: vypadá unaveně, mluví velmi málo. 

Subjektivně: pacientka se cítí dobře a únavu sama neudává. 

 

Po kondičním tréninku (vsedě na židli) s overballem se pacientka zdá lépe naladěna, při 

házení míčem se začíná usmívat. Problém s chytáním ani házením míče nemá (pro 

nestabilitu stoje probíhá trénink pouze vsedě).  

Během tréninku jemné motoriky rukou jednotlivé činnosti (přesuny kroužků a drobných 

předmětů, práce s terapeutickou hmotou) pacientka provede, ale koordinovanost 

a obratnost rukou je zhoršená, činnost vyžaduje delší čas na provedení. 

Při zapínání knoflíků, zipů, patentů či zavázání tkaničky dělá největší problém právě 

koordinace obou horních končetin (přidržení dírky na knoflík, druhé části patentky nebo 

zasunutí zipu), mírné zlepšení lze pozorovat při fixaci horních končetin loktem o stůl. 

 

Během terapie kladen důraz na stabilitu sedu a zlepšení držení těla. 

 

Pacientka po ergoterapii přechází ve stabilizovaném stavu na skupinovou ergoterapii 

(výtvarnou dílnu). 
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 6.1.3 Kazuistika slečny K. 

 

Pracoviště, kde bylo provedeno vyšetření pacientky:  

Rehabilitační nemocnice Beroun (Rehabilitační centrum), Prof. Veselého 493, Beroun,  

266 01 

Vyšetřující: Jitka Sýkorová, Ergoterapie 3. ročník, 1. LF UK 

Datum: 5. 1. 2016 
 

Ke zpracování kazuistiky byla využita tato vyšetření a hodnotící škály: Vstupní 

ergoterapeutické vyšetření (vytvořené na pracovišti Ergoterapie Rehabilitačního centra 

Beroun), Mini Mental State Examination (MMSE), Montrealský kognitivní test (MoCA), 

Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM). 

 

 
 

Vyšetřovaná osoba: slečna K.  

Pohlaví: žena 

Stav: svobodná, žije s rodiči nebo pobývá u svého přítele 

Rok narození: 1989, 26 let 

Diagnóza: G10 - Huntingtonova choroba (HCH) 

Důvod hospitalizace: rehabilitační pobyt (3 týdny) v rámci studie ovlivnění stability 

chůze prostřednictvím RHB u pacientů s HCH. 

 

Osobní anamnéza: Huntingtonova choroba, v dětství plastika uší, úrazy neudává, 

opakované uroinfekce, v roce 2013 boreliosa 

Rodinná anamnéza: mladší bratr (23 let), v rodině se dosud HCH nevyskytla 

Školní a pracovní anamnéza: VOŠ obor agroturistika, kurz na asistenta pedagoga, krátce 

pracovala v mateřské škole jako asistentka pedagoga 

Sociální anamnéza: invalidní důchod, žije s rodiči v rodinném domku 

Farmakologická anamnéza: Foxinette (hormonální antikoncepce) 1-0-0, Tiaperidal 0-0-

1, Zoloft 100mg (antidepresivum SSRI) ½-0-0, Rivotril (antiepileptikum) ½-0-1, B-

komplex 1-0-0, Tebokan 1-0-1 

Gynekologická anamnéza: delší dobu bez kontroly, hormonální antikoncepce 

Alergie: Biseptol (antibiotikum) 

Abusus: nekouří, alkohol nepije 
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Zájmy: procházky se psem, audioknihy, četba a vaření (vzhledem ke stavu již pro 

pacientku náročné) 

Kompenzační pomůcky: sedačka na vanu, protiskluzová podložka do vany 

 

Nynější onemocnění a současný stav: Pacientka diagnostikována v roce 2014 

s Huntingtonovou chorobou (HCH) – potvrzeno genetickým testem (Neurologická klinika 

VFN). Počátek příznaků již v roce 2010 – obtíže ve škole, mírná úzkostlivost a iritabilita 

bez agresivity, od roku 2013 sledována na Psychiatrické klinice. Lehké grimasování 

v obličeji (oblast úst a očních víček), porucha volních pohybů – narušení taxe a koordinace 

končetin. Mírná kachexie, chuť k jídlu ale dobrá. Pacientka bolest nepociťuje, orientována 

místem, časem, osobou, spolupracuje. Mírná dysartrie, bez fatické poruchy, lehký 

kognitivní deficit (porucha paměti a exekuce). Oči obtížně fixují, pohyb očních bulbů 

v normě. 

Přijata k hospitalizaci (tři týdny) v rámci studie ovlivnění stability chůze prostřednictvím 

RHB u pacientů s HCH. 

Dosavadní rehabilitace: nárazově párkrát fyzioterapie v Olomouci (2014)  

 

PERSONÁLNÍ ADL 

Pacientka vykonává samostatně (osobní hygiena, oblékání, použití WC), dopomoc druhé 

osoby je při krájení masa, sama se nají a napije (vylévá občas vodu z hrnku). Využití 

kompenzační pomůcky (sedačka na vanu) při koupání.  

 

MOBILITA 

Přesuny samostatné, při sedání a zvedání ze židle využívá oporu o stůl (nábytek) či 

opěradla židle. Sed stabilní, vyhledává oporou horních končetin o předloktí na stole.   

Chůze po rovině samostatně, o širší bazi, dyskoordinace horních končetin s trupem, mírný 

předklon trupu. Chůze ze schodů a do schodů s oporou o zábradlí.  

Pády neudává. 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ADL 

Pacientka využívá v běžném životě mobilní telefon i počítač (internet, email), léky 

podávané s dohledem matky. Při nakupování využívá nákupní seznam, potíže činí počítání 

peněz a odhadnutí obnosu peněz. Transport dopravními prostředky s doprovodem. 

Pacientka doma pomáhá při úklidu, ráda vaří, ale obává se krájet, náročné dodržovat 

postup během vaření, dopomoc druhé osoby. 
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FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ HORNÍCH KONČETIN 

Dominance: pravá HK. 

Orientační vyšetření horních končetin (vzhled, aktivní hybnost, svalový tonus) v normě, 

symetrické. Bez omezení kloubního rozsahu, čití (povrchové, hluboké) vč. stereognozie 

v normě.  

Na akrech mírné mimovolní pohyby, kompenzace opřením rukou o podložku. Pacientka 

udává občasné vypadávání spíše lehkých věcí z rukou, vylévání tekutiny z hrnku. 

Činnosti s jemnou motorikou vyžadují delší čas na provedení, úchopy (bidigitální, 

pluridigitální) provede. Při dosažení a držení předmětu mírný třes znatelný v konečkách 

prstů. Při konstrukčních úkolech se zapojením obou HKK mírná nekoordinace, 

neobratnost, ale činnost provede. 

Píše tiskacím písmem, písmena jsou velká, roztřesená, ale čitelná. Zhoršené držení tužky 

čtyřmi prsty na konečku propisky, křečovitý úchop. 

 

KOGNITIVNÍ FUNKCE 

Mini Mental State Examination: skóre 22 bodů z 30 (zhoršení kognitivních funkcí, lehká 

demence). 

Montrealský kognitivní test (citlivější k diagnóze predemencí a časných stadií demence): 

skóre 19 bodů z 30 = kognitivní postižení, normální stav kognitivních funkcí při 

26 bodech (včetně) a více. 

 

Subj: pacientka udává zhoršení paměti (ne konkrétně), problémy shledává v počítání, 

dodržování postupu. 

Obj: orientována místem, časem, osobou, v pořádku dlouhodobá paměť, rozpoznání 

obličejů, proběhlých situací. Mírné zhoršení kognitivních funkcí, potíže činí početní úkony 

a výbavnost slov (s nápovědou si vzpomene, ale ne na vše), zhoršení krátkodobé paměti 

a exekutivních funkcí. Dobře chápe instrukce (rozfázované), udrží pozornost. 

 

Řeč: mírná dysartrie s grimasováním, přídechy, opakování krátkých slov. V krátkých 

větách, delší věta je rozdělená na samostatné úseky. Hlasitost dostatečná, řeč je 

skandovaná (zvýraznění některých slabik či krátkých slov), místy s pomlkami. 
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VYŠETŘENÍ SMYSLŮ 

Pacientka má brýle na dálku, ale nevyužívá je. Udává zhoršení zraku vlivem choroby, 

náročné fixovat delší dobu předmět na blízko, problematické čtení – zvýšená únavnost. 

Rozumí dobře mluvenému i čtenému slovu. Ostatní smysly bez omezení. 

 

CÍLE A OČEKÁVÁNÍ PACIENTA 

Pacientka motivována pro rehabilitační program, od něhož očekává: celkové zlepšení 

fyzického stavu, zapojení horních končetin do více činností. 

V budoucnu by si pacientka ráda udržela co nejdelší soběstačnost, vnímání okolního dění. 

Nemá ambice kdekoli opět pracovat, ráda by v létě jela na dovolenou do Chorvatska. 

 

Pro zhodnocení problémových oblastí a priorit pacientky byl využit test COPM (Kanadské 

hodnocení výkonu zaměstnávání). Pacientka dobře spolupracuje, rozumí pokynům a cíli 

testování. 

Jako problémové oblasti jmenuje: krájení jídla, vylévání tekutin z hrnku, padání věcí 

z rukou, manipulaci s penězi, vaření, psaní a čtení. Jako nejdůležitější problémy označila: 

krájení jídla, čtení, psaní a manipulaci s penězi - svůj výkon i spokojenost s prováděním 

činností označuje jako průměrné. 

 

Závěr z vyšetření: 

Pacientka spolupracuje, orientována, pozitivně naladěna. Komunikace ovlivněna 

zhoršenou výbavností slov, řeč srozumitelná. 

Pacientka soběstačná v pADL, dopomoc druhé osoby při krájení jídla. Z iADL nutný 

doprovod při delších vzdálenostech a při cestování v dopravních prostředcích, problémy 

při manipulaci s penězi a při vaření. 

Provádění činností ovlivněno poruchou volních pohybů, choreatickými pohyby aker 

končetin a kognitivním deficitem. 
 

S pacientkou jsem se již setkala na Edukačně rekondičním pobytu SPHCH v říjnu roku 

2015, nyní v lednu mě poznává a pamatuje si na mne. Po třech měsících pozoruji 

u pacientky zprvu pohublost a zhoršení produkce řeči (opakování slov, kratší věty, 

zhoršená výbavnost slov a náročnější artikulace). Ptám se na bolesti hlavy, které pacientku 

trápily na podzim, nyní udává, že bolesti ustoupily, ale objevuje se větší problém 

s obratností rukou a koordinovaným pohybem horních končetin. 
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Problémové oblasti pacientky: jemná motorika, grafomotrika, koordinace HKK a oko - 

ruka, mírně nestabilní chůze, z kognitivních funkcí: zhoršená krátkodobá paměť, potíže 

s početními úkony (souvisí problémy s manipulací s penězi), výbavností slov, prostorovou 

orientací. 

 

Slabé stránky pacienta: 

Mírný kognitivní deficit, nestabilní chůze, nutná dopomoc s vařením a přípravou jídla, 

neobratnost horních končetin, zvýšená unavitelnost. 

 

Silné stránky pacienta: 

Spolupráce s terapeutem, motivace pro terapii, komunikativnost. Soběstačnost ve většině 

pADL. 

 

Krátkodobý cíl: 

Výběr kompenzačních pomůcek (madla k WC a do koupelny, uzavíratelný hrnek, 

kuchyňské prkénko, nástavec na tužku). Dále si během pobytu v Rehabilitační nemocnici 

pacientka osvojí používání seznamů pro plánované činnosti, kompenzační strategii pro 

manipulaci s penězi a natrénuje funkční úchop tužky. 

 

Krátkodobý plán terapie: 

Nácvik používání výše zmíněných kompenzačních pomůcek (např. možnosti využití 

prkénka a trénink krájení při společném vaření ve cvičné kuchyni). Trénink paměti 

a výbavnosti slov (v rámci cvičné přípravy nakupovacích seznamů, rozfázování denních 

činností), početní úkony – nacvičení zaokrouhlování a odečítání od jednotného obnosu 

peněz. Trénink cviků pro uvolnění ruky (prstové barvy, obrázky jednotažky, spojování 

bodů), nacvičení funkčního úchopu tužky s vhodným nástavcem na tužku. 

 

Dlouhodobý cíl: 

Pacientka si udrží nejdelší možnou soběstačnost v pADL, aktivně se bude podílet na 

činnostech z iADL (vaření, úklid, nakupování), zlepšení obratnosti rukou při činnostech 

vyžadujících jemnou motoriku, vč. písemné produkce. Udržení funkčního stavu (fyzického 

i psychického), osvojení kompenzačních a adaptačních strategií v domácím prostředí 

(denní režim, bezpečnost prostředí, využití kompenzačních pomůcek).   
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Dlouhodobý plán terapie: 

Nácvik činností z domácího prostředí (vaření, úklid), trénink jemné motoriky a bimanuální 

koordinace (zapínání oblečení, výtvarné činnosti – práce s různými materiály, trhání, 

lepení, mačkání a stříhání papíru), kognitivní trénink (křížovky, sudoku, práce s PC). 

Kondiční trénink se zaměřením na celé tělo (využití overballu), motorika končetin, důraz 

na správné držení těla při provádění činností. 

 

Doporučení: 

V případě zhoršení stavu a progrese onemocnění výběr kompenzačních pomůcek (např. 

mechanický vozík). Sledovat výživu. Udržet si zájmy a aktivní zapojení v činnostech, 

zůstat v kontaktu s rodinou a přáteli. 

Návaznost rehabilitace po pobytu v Rehabilitační nemocnici Beroun. 

Prevence rizikových činností, důraz na bezpečnost prostředí – riziko pádu. 
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6.2 Příloha č. 2. Ukázka Guidelines (Velká Británie) pro 

ergoterapii u pacientů s HCH 

 

V této příloze jsou uvedena některá doporučení a kompenzační strategie převzatá 

z dokumentu nesoucí název Occupational Therapy for People with Huntington´s Disease: 

Best Practise Guidelines (Cook et al., 2010).  

 Při práci s pacienty s HCH by si měl být ergoterapeut vědom využití možných 

kompenzačních strategií pro zachování bezpečného prostředí pacientů a udržení jejich 

nejvyšší možné soběstačnosti. Dle potřeby by měl být ergoterapeut schopen strategie 

pacientům a jejich rodinám a pečujícím doporučit a případně s nimi také nacvičit.  

 Níže jsou vybrány a popsány strategie týkající se problémových oblastí pacientek 

uvedených v kazuistikách. 

 

V případě zhoršení fyzického stavu (choreatické pohyby, nestabilní stoj a chůze, 

bradykineze, zhoršená koordinace pohybů) je doporučeno: 

- zhodnotit a otestovat vliv fyzického postižení na aktivity běžného dne, 

- využít analýzu aktivit k „rozebrání“ činnosti na jednotlivé části a určit, jaké části 

mohou být vhodně adaptovány (přizpůsobeny) na zhoršený fyzický stav, 

- zvážit, jaké prostředí, vybavení či pomůcky usnadňují jedinci život a které jsou pro 

jedince překážkou ve zvládání běžných denních činností (např. vzhledem 

k bezpečnosti prostředí). 

Dále je vhodné v případě zvýšené unavitelnosti jedince: 

- zvážit zkrácení terapeutických intervencí z důvodu snížení schopnosti koncentrace 

pacienta, 

- doporučit a pomoci zavést pravidelné pauzy pro odpočinek do pevného denního 

režimu pacienta a dbát na jeho dobrý a dostatečný spánek, 

- nalézt část dne, kdy má nemocný nejvíce energie, a stanovit prioritní aktivity, jež je 

třeba během dne zvládnout, 

- zvážit možnost využití mechanického vozíku pro přesuny na delší vzdálenosti 

(zachování více energie). 
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Pokud je zhoršena mobilita jedince a pády představují riziko, je nutné dbát na: 

- bezpečnost prostředí, v němž se jedinec pohybuje, a toto prostředí průběžně 

hodnotit, příp. vhodně upravit (udržovat pořádek, věnovat pozornost možným 

rizikům jako např. nábytku, kobercům, krbům, světlům a lampičkám, schodům), 

- dostatečnou koncentraci nemocného během jeho vykonávání činností (eliminovat 

možnosti rozptýlení jedince), např. nevyžadovat komunikaci během chůze, protože 

může zapříčinit ztrátu stability, 

- doporučení a vybrání vhodných pomůcek, díky nimž si pacient může přivolat 

pomoc, pokud dojde např. k pádu a úrazu (využití mobilního telefonu s SOS 

tlačítkem nebo jiný mechanismus k přivolání pomoci – tlačítka do ruky, alarmy), 

-  nácvik bezpečného způsobu zvedání se ze země v případě pádu (vhodné 

konzultovat s fyzioterapeutem), 

- pravidelné hodnocení a monitorování fyzického stavu a možných rizik pádu. 

 

Při zhoršené schopnosti komunikace pacienta je doporučeno: 

- v závislosti na míře snížené schopnosti komunikace zvážit zavedení alternativních 

metod komunikace a posoudit, zda je pacient schopen je využívat (např. ano/ne 

karty, tabulka se smyvatelnými fixami, komunikační tabulka s písmeny nebo 

obrázky či slovy základních potřeb – jídlo, pití atd.), 

- zaměřit se i na pacientovu schopnost psát, ukazovat, udržet oční kontakt 

a pozornost, 

- úzce spolupracovat s rodinou pacienta či jeho pečujícími a spolu s nimi a pacientem 

stanovit nejlepší možnou strategii vyhovující všem, 

- pokud je to možné spolupracovat s logopedem při stanovení nejlepší možné 

komunikační strategie. 

 

Pro vyrovnání kognitivního deficitu (exekutivní paměť, krátkodobá paměť, poruchy 

učení a výbavnosti slov) je vhodné zvážit: 

- využívání kalendáře, bloků, lepících papírků, nástěnek či magnetických tabulek pro 

zaznamenávání konkrétních úkolů nebo pro popis věcí a nábytku (skříňky, šuplíky), 

- zavedení pravidelného denního režimu, 

- používání nápověd (verbálních, psaných) pro snazší vybavování zapamatovaných 

informací, 
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- používání jednoznačných otázek s možností odpovědi ano/ne nebo s nabídnutím 

možných odpovědí (např. místo otázky „co byste chtěl k pití?“ raději se zeptat, 

„chtěl byste k pití čaj, kávu nebo džus?“), 

- rozdělení komplexních úkolů na jednotlivé menší části, 

- eliminaci vnějších stimulů (např. televize, rádio) pro udržení větší pozornosti 

během činnosti, 

- používání krátkých vět obsahujících vždy jednu informaci a nechat jedinci 

dostatečný čas na jeho reakci (zvětšuje se prodleva na odpověď), 

- při nutnosti dodržování určeného postupu napsat na papír části úkolu pro ověření 

porozumění. 

Dále je vhodné v případě kognitivního deficitu edukovat o jeho příčině a možném 

ovlivnění pacienta i jeho rodinu a také doporučit pacientovi konzultaci u neuropsychologa. 

 

Pokud se u pacienta objevují psychiatrické příznaky (např. úzkost, agrese, deprese) je pro 

rodinu pacienta i ergoterapeuta doporučeno: 

- vyhnout se možným konfrontacím s pacientem, 

- mluvit hlubším hlasem a klidným tónem,  

- udržovat prostředí, v němž pacient žije, kontrolovatelné a klidné, 

- identifikovat a vyhnout se situacím, jež spouští podrážděnost jedince, 

- uvědomovat si, že podrážděnost, frustrace atd. jsou symptomy nemoci a dle toho 

„diplomaticky“ reagovat (nenechat se vyprovokovat), 

- udržovat opět denní režim, který je pro nemocného dobře známý. 

 

V případě problémů s koupáním a sprchováním je vhodné: 

- poskytnout informace o využití kompenzačních pomůcek s ohledem na potřeby 

pacienta, možnosti pečujícího a také s ohledem na zařízení koupelny (madla, 

protiskluzová podložka, sedačka na vanu či do sprchového koutu, která nebude 

umístěna přímo u zdi – riziko úrazu hlavy při bouchnutí o stěnu kvůli mimovolním 

pohybům), 

- v pozdějším stadiu nemoci přidat do vany zádovou opěrku pro udržení bezpečné 

postury těla, 

- zaučit pečující v používání vhodných pomůcek a způsobů péče a pravidelně 

posuzovat správnost zvolených postupů. 



93 

 

Pokud činí potíže oblékání a péče o svůj vzhled je dobré zvážit některé z těchto strategií: 

- používání volnějšího padnoucího oblečení, nejlépe s gumou v pase (snadná 

manipulace s oblečením) či zapínáním vpředu v pase, 

- vyvarovat se oblečení, jež je plandavé a volné natolik, že může padat (např. 

kalhoty) a zapříčinit tak pád (důležité si toto uvědomit i vzhledem k úbytku 

hmotnosti, který nemoc provází), 

- rozšíření úchopu na zipy (kroužek od klíčů, provázek), 

- používat obuv se suchým zipem a pro ženy také bez podpatku, 

- využívat slovní nápovědy pro podporu samostatného oblékání, 

- pokud jedinci činí potíže iniciovat obléknutí se či zvolit vhodné části oblečení, je 

vhodné nechat ležet v pacientově blízkosti vybrané oblečení a případně činnost 

připomenout, 

- samostatné stříhání nehtů či holení z důvodu bezpečnosti není vhodné provádět 

(doporučení návštěvy manikúry, pedikúry, holiče atd.), zároveň je podstatné dbát 

na úpravu vzhledu (mj. také vzhledem k sociálním interakcím, senzorické 

stimulaci) a pečující by na tyto záležitosti měli dbát a pacienty upozorňovat. 

 

Pokud jedinci s HCH v domácím prostředí vykonávají domácí práce či vaří, je vhodné 

upozornit na následující: 

- rozložit si aktivity na jednotlivé komponenty a rozvrhnout si práci dopředu (příp. 

někam také poznamenat), 

- bezpečně věci přenášet z místa na místo (využívat např. košík, malý vozík), 

- používat otevírače sklenic a protiskluzové podložky pod talíře, při omývání 

zeleniny či ovoce využít košíků do dřezu pro usnadnění práce, 

- zavést psaní nákupních seznamů či využívat internetové nakupování i běžných 

potravin, 

- činit potíže může přenášení věcí z kuchyně do např. obývacího pokoje (může dojít 

k rozlití, zakopnutí při soustředění se na činnost), je dobré mít přímo v kuchyni 

prostor se stolem a židlí, kde se dá najíst, 

- z důvodu bezpečnosti je vhodnější využívat mikrovlnou troubu (upozorní na hotové 

jídlo díky časovači) než sporák (pro vaření na sporáku je dobré využívat 

minutovník s alarmem), 

- pracovní plocha v kuchyni by měla zůstávat volná pro každodenní využívání, 
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- police a skříně v kuchyni je vhodné popsat dle věcí, které se v nich nachází (pro 

jejich snadné nalezení), příp. skříňky přeorganizovat tak, aby věci často používané 

byly umístěné na snadno dosažitelných místech, 

- pokud pacient chodí na nákupy do obchodu, je dobré je navštěvovat v nevytížených 

časech, tj. když se zde nachází méně zákazníků, a zavést způsob pro připomínání 

věcí, které je nutné si s sebou vzít, pokud jedinec odchází z domu (např. papír 

v chodbě s připomenutím si vzít peněženku, mobil, doklady, klíče). 

Ergoterapeut by měl být také schopen odhadnout a včas zjistit, kdy již jedinec s HCH 

potřebuje asistenci ve vykonávání domácích prací a vaření (včetně nakupování, 

manipulace s penězi či vyřizování účtů a další administrativy). Pak je nutné kontaktovat či 

pomoci zprostředkovat kontakt s vhodným poskytovatelem sociálních služeb, který může 

zajistit klientovi pomoc ve vykonávání určitých aktivit, aby byl schopen žít nejdéle 

možnou dobu ve vlastním sociálním prostředí. 

 

Pro efektivní využití volného času je doporučeno: 

- pacienta podpořit v provádění volnočasových aktivit a účasti na skupinových 

akcích (zachování dobrého psychického i fyzického stavu), 

- začlenit hodnocení volného času a zájmů pacienta do celkového testování pacientů 

s HCH a případně také zapojit rodinu či pečující pro získání více informací, 

- zvážit v rámci ergoterapie, zda je volnočasová aktivita vzhledem ke stavu pacienta 

vhodná a bezpečná, příp. aktivitu (či prostředí, kde činnost probíhá) pomoci upravit 

tak, aby byla pro jedince zvládnutelná a nepředstavovala pro něj riziko ublížení si 

na zdraví, 

- pokud pacient nechce pokračovat ve svém dosavadním koníčku z různého důvodu, 

ergoterapeut navrhne či doporučí další možné volnočasové aktivity, 

- je také vhodné upozornit pacienta a jeho rodinu na možnost členství v podpůrných 

organizacích (např. konkrétně zaměřených na pomoc pacientům s HCH). 
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6.3 Příloha č. 3. Dotazník o Huntingtonově chorobě pro pacienty a 

 pečující 
 

DOTAZNÍK O HUNTINGTONOVĚ CHOROBĚ PRO PACIENTY A PEČUJÍCÍ 
 

Získané informace z dotazníku slouží pro určení možnosti ergoterapeutické intervence v různých 

stadiích nemoci. Dotazníky budou anonymně zpracovány pro potřebu bakalářské práce. 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Jitka Sýkorová, studentka Ergoterapie 1. LF UK 
 

1. Pohlaví a věk vyplňující osoby: 

 

2. Jsem (označte křížkem): 

 Pacient 

 Pečující  

  Věk pacienta, o kterého se staráte: 

  Pečuji o svého, svoji: manžela / manželku / dceru / syna  / matku / otce  

  (nehodící se škrtněte, příp. doplňte jiný vztah k pacientovi) 
 

3. Chodíte do zaměstnání? 

 Pacient:       Pečující: 

 Ano         
 Plný úvazek 
 Částečný úvazek 

 Ne 
 

4. V jakém roce byla Huntingtonova nemoc (HCH) diagnostikována? 

 

5. Jaké první příznaky nemoci byly pro Vás pozorovatelné?  

 Nepravidelné „házivé“ pohyby končetin 
 „Škubavé“ pohyby v obličeji 
 Změny chůze 
 Změny v chování 
 Změny emocí 
 Změny osobnosti 
 Porucha pozornosti 
 Porucha paměti  
 Jiné: 

 

6. Navštěvujete odborníky z níže uvedených nelékařských profesí?  

 Fyzioterapeut 
 Ergoterapeut 
 Logoped 
 Psycholog 
 Speciální pedagog 
 Sociální pracovník 
 Jiný:  

 

 Ano  
 Plný úvazek 
 Částečný úvazek 

 Ne 
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7. Pokud nenavštěvujete, proč? 

 Není třeba 
 Velká dojezdová vzdálenost 
 Nemám dostatečné informace o jejich možnosti pomoci v léčbě 
 Jiný důvod: 

 

 

8. Kdybyste mohl/a nyní zlepšit jednu problémovou oblast, s níž se v souvislosti s HCH 

potýkáte, jaká by to byla jako první? Případně, prosím, konkrétně rozveďte. 
           

 Motorické funkce 

 mimovolní pohyby končetin 

 chůze 

 přesuny 

 Soběstačnost (nezávislost při běžných denních úkonech), konkrétně při: 

 Psychosociální oblast: 

 Paměť 

 Orientace 

 Pozornost 

 Řeč a komunikace 

 Zpracování informací 

 Jiné: 
 

9. Jaké činnosti z běžných denních aktivit jsou problémové? 
 

   Využijte tuto bodovou škálu: 

1 …   provedení činnosti samostatně bez obtíží 

2 …   provedení samostatně v delším časovém úseku nebo s pomůckou  

     (specifikujte do volného sloupce, o jakou pomůcku se jedná) 

3 …   dopomoc druhé osoby (s čím konkrétně?) 

4 …   závislost na druhé osobě (sám neprovedu) 
 

Činnost Body Pomůcka Poznámka 

Oblékání horní poloviny těla    

Oblékání dolní poloviny těla    

Najedení    

Napití    

Osobní hygiena    

Koupání / sprchování    

Použití WC    

Přesun lůžko – židle    

Chůze po rovině    

Chůze po schodech    
 

10. Ve volném čase se pacient rád věnuje: 

 Sportovním aktivitám 

 Výtvarným činnostem 

 Četbě 

 Kultuře (divadlo, film, hudba) 

 Sledování TV 

 Nevěnuje se aktivně zálibám 

 Jiné:  
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6.4 Příloha č. 4. Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání  

 

Hodnocení zapůjčeno pro potřeby bakalářské práce z pracoviště Kliniky rehabilitačního 

lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, Praha 2, 128 00. 
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6.5 Příloha č. 5. Montrealský kognitivní test  

 

Test zapůjčen pro potřeby bakalářské práce z pracoviště Geriatrické kliniky VFN v Praze a 

1. LF UK, Londýnská 15, Praha 2, 128 08. 


