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do fyzioterapie pacientů po poškození mozku, konkrétně reedukací chůze. Cílem práce 

je zmapování současné situace problematiky interpretací literárních zdrojů a odpovědí 
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Úvod

Téma  této  práce  není  tématem  příliš  často  diskutovaným,  jedná  se však 

o problematiku  zásadní.  Poruchy  chůze  patří  mezi  velmi  časté  afekce  po poškození 

mozku,  tudíž  reedukace  chůze  se týká  široké  skupiny pacientů.  V odborné  literatuře 

se role rodinných příslušníků v tomto procesu příliš nezmiňuje, ačkoliv se zdá být téměř 

nepostradatelnou součástí dlouhodobé rehabilitace vedoucí k obnovení chůze. Rodinní 

příslušníci tráví s pacientem nejvíce času a nejlépe ho znají, důležité proto je, aby měli 

jasné a odborné instrukce, jak se na tomto procesu podílet.

V České republice funguje velmi dobře systém pro záchranu pacientů v akutní 

fázi jejich onemocnění či úrazu. Náš integrovaný záchranný systém je na vysoké úrovni. 

Na něj navazující nemocniční léčba je také výborná. Problém může nastat ve chvíli, kdy 

je pacient propuštěn po dlouhé době hospitalizace zpět do domácího prostředí a běžného 

života. Rozhodující pro něj je míra jeho postižení a dostupnost následné péče. Mluvíme-

li  o pacientech  se získaným poškozením mozku,  jejich  postižení  je  často komplexní. 

Mohou mít  kombinaci  poruch motoriky  dolní  i horní  končetiny,  čití,  řeči,  polykání, 

kognitivních  a vegetativních  funkcí  a další.  Pacient  a jeho  rodina  se pak  mohou 

nacházet  ve velmi  těžké  situaci,  kdy  nevědí,  jaký  je  správný  postup  v dlouhodobé 

rehabilitaci. Například zda se věnovat nejvíce dolní končetině a reedukaci chůze, nebo 

naopak  motorice  horní  končetiny  a učení  sebeobsluhy,  případně  upřednostňovat 

reedukaci řeči  (Angerová, 2017b).

Role rodinných příslušníků v rehabilitaci pacientů nejen po poškození mozku, je 

nezastupitelná.  Po propuštění  z nemocnice  pacient  navštěvuje  ambulantně  různé 

specialisty,  jako  je  fyzioterapeut  specializující  se na dolní  končetinu  a chůzi, 

ergoterapeut  zaměřující  se na horní  končetinu  a sebeobsluhu,  logoped  věnující 

se problematice  řeči  a polykání  nebo  psycholog  pomáhající  pacientům  v nové  těžké 

životní  situaci.  Kromě  těchto  specifických  ambulancí  může  také  pacient  využít 

rehabilitační  ústavy  nebo  specializované  denní  stacionáře  (Janečková  a  Maršálek, 

2011). Ale  ve většině  případů  se pacientovi  žádný  odborník  nebude  moci  věnovat 

dlouhodobě  intenzivně,  tak  jako  rodinný příslušník,  který  s pacientem obvykle  tráví 

nejvíce času. 

Tato práce se zabývá mapováním současné situace v naší republice a řešením 
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současných nedostatků v této oblasti. Práce zjišťuje, jaké instrukce obdrží pacient a jeho 

rodina po propuštění z nemocnice, s jakými problémy se potýkají a přichází s návrhem 

na zlepšení  současné  situace  v problematice  zapojování  rodinných  příslušníků 

do fyzioterapie. 
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1 Teoretická část

1.1 Poškození mozku

Poškození  mozku se dělí  na vrozená  a získaná,  právě  těmi  se tato  práce  bude 

zabývat. Získané poškození vzniká z různých příčin, například poraněním mozku nebo 

jako  důsledek  onemocnění.  Jako  příklad  onemocnění  mozku  můžeme  uvést  cévní 

mozkové  příhody  (dále  CMP),  onemocnění  nádorová,  infekční,  metabolická 

a degenerativní  (Janečková a  Maršálek,  2011).  V této práci  bude rozebráno poranění 

mozku  a cévní  mozkové  příhody,  které  patří  mezi  nejběžnější poškození  mozku 

(Mehrholz,  2012). V dnešní  době pacientů  s poškozením mozku přibývá v závislosti 

na modernizaci a vyspělosti medicíny, díky které se daří zachraňovat pacienty ve velmi 

závažných  stavech.  Powell  uvádí:  „Odhaduje  se,  že až do 70.  let  20.  století  90% 

pacientů s vážným poraněním mozku zemřelo; teď jich většina přežije“. (2010, s. 21).

Podle Maršálka a Janečkové bylo roce 2009 v ČR hospitalizováno 32 589 osob 

s poraněním mozku. Cerebrotraumata jsou nejčastější příčinou úmrtí u osob do 45 let. 

85% všech poranění  mozku tvoří  lehká poranění,  10% středně těžká  poranění  a 5% 

poranění těžká (2011). Kolář tvrdí, že v ČR dochází přibližně k 20 000 poranění mozku 

vyžadující hospitalizaci za rok a u 15% z nich lze předpokládat trvalé následky. Častěji 

bývají postiženi muži, především mladšího a středního věku (2009). Blackman udává, 

že poranění mozku je mezi dětmi nejčastější příčinou úmrtí a handicapu (2005).

V roce  2009 bylo  v ČR hospitalizováno  46 635  osob  s cévním onemocněním 

mozku. Janečková řadí CMP mezi třetí nejčastější příčinu úmrtí u lidí starších 60 let 

(2011). Podle Koláře  dochází  v ČR ke 350 CMP na 100 000 obyvatel  za rok,  z toho 

přežívají  2m3  pacientů  přičemž  polovina  z přeživších  zůstává  nadále  těžce 

handicapovaná.  Více  než  1m3  pacientů  po CMP je  mladší  60  let  (2009).  Ve většině 

případů však CMP postihuje starší populaci. Průměrný věk pacientů s CMP je 70 let 

u mužů  a 75  let  u žen.  Více  než  50%  všech  případů  CMP  se vyskytne  u pacientů 

starších 75 let. Prevalence udávána Mehrholzem se pohybuje mezi 500 a 800 případy 

na 100 000 obyvatel (2012).
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1.1.1 Traumatické poškození mozku

Nejprve  se v práci  zaměříme  na poškození  mozku  vzniklé  traumaticky.  Jak 

vyplývá z výše uvedených statistických údajů, ve vyspělých zemích jsou poranění hlavy 

a mozku  poměrně  častá,  někdy  však  velmi  závažná.  Mezi  nejčastější  příčiny  patří 

dopravní, průmyslové a sportovní úrazy. Nezřídka se cerebrotraumata vyskytují v rámci 

polytraumat, kdy jsou doprovázena i poraněním dalších orgánů (Ambler, 2011).

Poranění mozku lze klasifikovat  dle různých kritérií,  například je lze rozdělit 

na poranění  tupá  a ostrá  (způsobená  tupým  nebo  ostrým  předmětem),  zavřená 

a penetrující (dochází k porušení lebeční kosti a tvrdé pleny, zatímco u zavřené nikoliv), 

primární a sekundární a dále fokální a difuzní. Primární poranění vznikají bezprostředně 

v momentu  úrazu,  zatímco  poranění  sekundární  vznikají  následně  jako  komplikace 

poranění  primárního.  Mezi  příklady  primárních  poranění  patří  mozková  komoce, 

kontuze  mozku  nebo  difuzní  axonální  poranění.  Na sekundární  poranění  mají  vlivy 

intrakraniální,  jako  jsou  nitrolebeční  krvácení,  mozkový  edém,  intrakraniální 

hypertenze, tepenné poranění nebo nitrolební infekce a extrakraniální, jako je například 

hypoxie a hypotenze.  Sekundární  poranění  často bývají  ovlivnitelná léčbou (Ambler, 

2011) (Smrčka, 2001).

Smrčka  se zaměřuje  na dělení  dle  prostorového  charakteru  úrazu,  tedy 

na traumata fokální a difuzní. Fokální léze je vázána na poškození konkrétního místa 

mozku,  patří  sem mozková kontuze,  intracerebrální  hematom a poranění  penetrující. 

Kontuze,  neboli  zhmoždění,  vzniká  především  přímým  nárazem  na jiné  těleso. 

K poškození  může  dojít  v místě  nárazu,  ale  i na místě  vzdáleném,  na opačné  straně 

od původního nárazu, pak se jedná o mechanismus tzv. „par contre coup“. Nejběžnější 

lokalizací kontuze bývá baze temporálního a frontálního laloku. Mimo složku kontuzní 

se zde  mnohdy  vyskytuje  i složka  hemoragická.  Dále  do fokálních  poranění  řadíme 

traumatické subarachnoidální krvácení, které může vést k cévním spazmům způsobující 

mozkovou  ischémii.  Nejčastější  příčinou  subarachnoidálního  krvácení  bývají  právě 

traumata. A v neposlední řadě patří do této skupiny poranění intracerebrální hematomy, 

které  mohou  vznikat  akcelaračně-deceleračním  mechanismem  (náhlého  zrychlení 

a zpomalení  pohybu  hlavy),  kdy  dojde  k rupturám  malých  mozkových  cév. 

K intracerebrálním  poraněním  jsou  často  přidruženy  mozkové  kontuze,  subdurální 
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hematomy a difuzní axonální poškození vzhledem ke společnému mechanismu vzniku 

těchto poškození (Smrčka, 2001).

Mezi  difuzní  poškození  mozku  můžeme  zařadit  komoci  a difuzní  axonální 

poranění.  Komoce,  neboli  otřes  mozku,  je  traumaticky  vzniklá  porucha  mozkových 

funkcí,  která  je  reverzibilní,  s negativním  CT  nálezem.  Charakteristická  je  zde 

krátkodobá  porucha  vědomí,  nauzea,  bolesti  hlavy  a amnézie.  Do této  kategorie 

poranění  mozku  lze  zařadit  i difuzní  axonální  poranění,  které  vzniká  mechanismem 

akcelerace  a decelerace,  při  kterém  dojde  k ruptuře  axonů  a případně  i některých 

mozkvých cév.  Stav je  proto ireverzibilní  a závažný,  závisí  však na velikosti  i délce 

působení zátěže způsobující poranění (tamtéž).

Jak  bylo  výše  uvedeno,  sekundární  poranění  ovlivňují  faktory  intrakraniální 

(nitrolebeční)  a extrakraniální  (mimolebeční).  Do intrakraniálních  faktorů  patří 

například  mozkový  edém,  intrakraniální  hypertenze,  nitrolebeční  krvácení,  tepenné 

poranění nebo nitrolební  infekce.  „Mozkový edém je specifickou odpovědí mozkové 

tkáně  na rozličnou  noxu,  cerebrální  i extracerebrální,  difúzní  i fokální,  jako  např. 

trauma,  nádor,  krvácení,  hypoxii,  ischémii  i metabolické,  toxické  a alergické  vlivy.“ 

(Ambler,  2011, s. 95). Dochází k otoku mozku zvýšením obsahu tekutiny v buňkách 

i mezibuněčném  prostoru  vlivem  poruchy  hematoencefalické  bariéry.  Další  závažný 

problém  představuje  nitrolební  hypertenze,  ke které  dochází  při  zvyšování 

se intrakraniálního  objemu.  Nitrolebeční  prostor  je  pevně  ohraničen  kostí,  tudíž  při 

přibývání  hmoty  uvnitř  musí  dojít  k útlaku  mozku.  Sekundárně  může  dojít  také 

k nitrolebnímu  krvácení  na různých  úrovních  cévního  zásobení  mozku  a mozkových 

plen,  může  jít  o hematomy  epidurální,  subdurální,  subarachnoidální  nebo  přímo 

o intracerebrální  krvácení,  každý  typ  krvácení  má  své  specifické  projevy  a rizika 

(tamtéž).

Mezi extrakraniální faktory patří například hypoxie a hypotenze. Tato sekundární 

poranění vznikají často při polytraumatech. K hypoxii může dojít v důsledku respirační 

insuficience, například při poranění hrudníku nebo pulmonální dysfunkcí, ke které může 

dojít následkem poranění mozku. K hypotenzi dochází ztrátou krve a šokovým stavem, 

také v rámci polytraumat. Systémová hypotenze se zde často vyskytuje s intrakraniální 

hypertenzí,  často pak dochází  k mozkové ischémii,  která celkový stav ještě zhoršuje 

(tamtéž).
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1.1.2 Cévní mozkové příhody

Kromě  traumatických  příčin  dochází  k získanému  poškození  mozku  často 

v důsledku  CMP.   Cévní  mozkové  příhody,  anglicky  „stroke“,  se lidově  označují 

pojmem  mrtvice.  Tvoří  heterogenní  skupinu  onemocnění,  jejíž  základem  je  cévní 

etiologie. Ke vzniku CMP dochází mechanismem ischémie nebo hemoragie, podle toho 

se CMP  dělí  do dvou  následujících  hlavních  kategorií,  CMP  ischemické  a CMP 

hemoragické.  U hemoragické  CMP  dochází  ke krvácení  do mozkové  tkáně  nebo 

subarachnoidálního  prostoru.  Většinou  se jedná  o krvácení  z menších  arterií,  které 

se spontánně  zastaví.  Problém  ale  představuje  nahromaděná  extravaskulární  krev 

obsahující proteiny, které osmotickým působením v mozku přispívají ke vzniku edému. 

K příčinám  hemoragií  patří  vaskulární  malformace,  hemoragické  diatézy, 

antikoagulační terapie, abúzus návykových látek, nádory nebo cerebrovenózní okluze 

vzniklé při trombóze (Hoskovcová, 2017).

Iscemické  CMP  se vyskytují  jednoznačně  frekventovaněji.  Představují  80% 

všech  CMP.  K poškození  mozku  dochází  v důsledku  snížení  průtoku  krve  celým 

mozkem nebo jeho částí. Následkem snížené perfuze dochází k mozkové hypoxii, která 

může způsobit  strukturální  změny a vznik  mozkového infarktu.  U pacientů  se potom 

začnou vyskytovat klinické příznaky. Konkrétní klinický obraz závisí na povodí vzniku 

poruchy  (viz.  níže).  Příčiny  se dělí  na lokální  jako  je  např.:  arterioskleróza 

a hematologická  onemocnění  nebo  celkové,  kam  se řadí  hypoxie  různých  původů 

(Kolář, 2009).

1.2 Klinický obraz – obecně

Následující  část  této  práce  se zabývá  klinickým  obrazem  postižení  mozku. 

Projevy  postižení  mohou  být  velmi  specifické  u různých  pacientů  v závislosti 

na závažnosti  a lokalizaci  poškození  mozku,  proto  klinický  obraz  může  vypadat 

různorodě.  Postiženo  může  být  široké  spektrum  pacientových  funkcí  a schopností. 

Smrčka rozděluje následky poškození mozku na fyzické a psychické. Do fyzických řadí 

postižení pohybové a posttraumaticky zapříčiněnou epilepsii.  Do skupiny psychických 

následků pak patří paměťový deficit, porucha pozornosti, postižení intelektu, poruchy 

chování  a postižení  řečových  schopností  (2001).  Janečková  rozděluje  následky 

do těchto kategorií:  fyzické,  smyslové,  kognitivní a fatické,  poruchy chování a emocí 
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a společenské  problémy  (2011).  V této  práci  bude  věnována  pozornost  postižení 

pohybovému.

Motorické  poruchy  patří  k nejčastějším  následkům  po CMP.  Existují  různé 

hypotézy,  proč  tomu  tak  je.  Jednou  z nich  je  fakt,  že poruchy  motoriky  jsou  velmi 

zřejmé a viditelné a proto jsou vždy odhaleny.  Může to být také protože k postižení 

může dojít kdekoliv v průběhu kortikospinální dráhy mozkem. Jiným vysvětlením může 

být skutečnost, že nejčastější typy CMP mají predilekci poškození motorických  center 

a drah mozku (Pinho e Melo a Bogousslavsky, 2001).

Při  poruše  centrálního  motoneuronu  dochází  ke specifickému  syndromu, 

anglicky  „upper  motor  neuron  syndrom“.  Syndrom  vzniklý  v důsledku  poškození 

mozku  obsahuje  symptomy  pozitivní  a negativní.  Do pozitivních  příznaků  se řadí 

svalová hyperaktivita,  která se projevuje jednak spasticitou,  dále  spastickou dystonií, 

svalovými  ko-kontrakcemi  nebo  například  synkinézou.  Do negativních  příznaků  pak 

patří například paréza, svalové zkrácení nebo snazší vyčerpatelnost (Angerová, 2017a).

Nejvýznamnější  z negativních  příznaků  syndromu  horního  motoneuronu  je 

paréza.  U pacientů po poškození mozku se tedy můžeme setkat s parézou centrálního 

typu.  Při  centrální  paréze dochází  k přerušení  sestupných vláken vedoucích z mozku 

do míchy.  Vzhledem  k tomu,  že se většina  vláken  kříží,  paréza  se projeví  na druhé 

polovině těla než je poškození mozku, jako takzvaná hemiparéza. Po vzniku poškození 

nejprve dochází ke snížení až vyhasnutí reflexů, trvající přibližně tři dny, ale následuje 

postupná obnova reflexů a během týdnů se rozvíjí spasticita. Později dochází k obnově 

volní motoriky (Votava, 2017).

U centrálních  paréz  bývá  postižení  většinou  rozsáhlejší  (na rozdíl  od paréz 

periferních),  postiženo  bývá  více  končetin  (při  postižení  mozku  se jedná  typicky 

o hemiparézu  a u poškození  míchy  nacházíme  paraparézu  nebo  kvadruparézu 

v závislosti na výši léze). Dále při poškození centrálního motoneuronu bývá ovlivněna 

funkce reflexů, zde nalézáme tzv. hyperreflexii, kdy jsou reflexy patologicky zvýšené, 

protože reflexní oblouk zůstává zachován, ale chybí zde inhibiční působení z mozkové 

kůry (Ambler, 2011).

Nejpodstatnějším pozitivním symptomem tohoto syndromu je spasticita. Dochází 

při ní k patologicky zvýšenému svalovému tonu. Ke zvýšení svalového napětí dochází 

v reakci  na protažení.  Dochází  k ní  v důsledku  nedostatečné  inhibice  z mozku 
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poškozením  centrálního  motoneuronu  (Angerová,  2017a). Spasticita  patří  mezi 

nejčastější  symptomy u pacientů po poškození  mozku. Pacienty  často velmi obtěžuje 

a komplikuje  jejich  pohyb.  Také  může  vést  k sekundárním  komplikacím  jako  jsou 

kontraktury, dekubity nebo heterotopické osifikace (Davies, 1994). Na léčbu spasticity 

se využívá   botulotoxin  aplikovaný  intramuskulárně,  dále  také  léky  baclofen, 

benzodiezepiny a dentrolen (Blackman, 2005) (Angerová, 2017a).

Klinické  projevy  se mění  v závislosti  na časovém  vývoji.  Votava  rozděluje 

časové  úseky  po poškození  mozku  na stadium akutní,  subakutní  a chronické.  Každé 

stadium má své specifické projevy a v závislosti na nich i terapeutické metody. Pacient 

v akutním stadiu často bývá v bezvědomí v závažném stavu. Potřebuje co nejpřesnější 

diagnostiku,  rychlé  odstranění  příčiny  poškození  mozku  a předcházení  sekundárním 

komplikacím.  U pacientů  v subakutním  a chronickém  stadiu  se objevuje  hlavní 

motorický  příznak,  kterým  je  hemiplegie  případně  hemiparéza.  Dochází  k omezení 

volních pohybů a rozvoji naopak reflexních souhybů a dále se zvyšuje svalové napětí, 

které způsobuje zaujetí určité nedobrovolné polohy končetin. Jestliže se mozková léze 

nachází v dominantní hemisféře, bývají porušeny funkce gnostické a fatické. Dále mimo 

postižení  motoriky může být  postižena  i senzitivita.  Postižení  gnostických,  fatických 

a senzitivních funkcí potom postižení motoriky komplikují a ztěžují fyzioterapii (1998). 

1.2.1 Klinický obraz CMP ischemické

K ischémii  může  dojít  jak  v karotickém  povodí,  tak  ve vertebrobazilárním. 

V karotickém  řečišti  je  nejčastější  ischémie  v a.  cerebri  media,  proto  zde  bude 

rozvedena. Dochází zde k poruše hybnosti druhostranně než je lokalizace léze. Horní 

končetina je postižena většinou více než končetina dolní. Také se zde kontralaterálně 

vyskytuje  porucha  senzitivní  a porucha  zorného  pole.  Jestliže  dojde  k poškození 

dominantní  hemisféry,  bývají  postiženy  i symbolické  funkce.  Naopak  jestliže  dojde 

k postižení hemisféry nedominantní, může se zde vyskytnout tzv. „neglect syndrom“, 

stav,  kdy  pacient  opomíná  postiženou  stranu  těla.  Typicky  se zde  vyskytuje  tzv: 

„Wernickeovo – Mannovo držení“ dané spastickým vzorcem, v rameni  se vyskytuje: 

deprese, addukce a vnitřní rotace, loketní kloub je držen ve flexi, předloktí v pronaci, 

ruka a prsty ve flexi, dolní končetina je vnitřně rotována s extenzí v kloubu kyčelním 

i kolenním a noha drží v inverzi a plantární flexi. Z výše uvedeného vyplývá, že pacient 
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bude  provádět  cirkumdukci  dolní  končetiny  při  chůzi.  Ischémie  a.  cerbri  anterior 

se podobá a. cerebri  media,  ale převládá postižení dolní končetiny,  dále se zde často 

vyskytují poruchy psychické (Kolář, 2009).

Jestliže  dojde  k ischémii  ve vertebrobazilárním  povodí,  může  se jednat 

o ischémii  a.  vertebralis,  a.  basilaris  a mozečkové  a kmenové  tepny.  Bývá  postižen 

mozeček,  mozkový  kmen,  okcipitální  lalok,  baze  temporálního  laloku,  zadní  část 

thalamu  a postižení  vestibulocochlearního  systému.  Při  postižení  a.  cerebri  posterior 

dochází k postižení zraku (tamtéž).

1.2.2 Klinický obraz CMP hemoragické

 U hemoragických CMP se vyskytuje vyšší mortalita. Dochází k nim následkem 

ruptury jedné z mozkových tepen. Klinický obraz bude opět vycházet z lokalizace léze 

a jejího  rozsahu,  Kolář  uvádí  hemoragie  centrální  tříštivé,  globózní  subkortikální, 

cerebelární, kmenové a hemoragie subarachnoidální (2009). 

1.2.3 Klinický obraz poranění

 Stejně  jako  u cévních  mozkových  příhod  záleží  i u poranění  na závažnosti 

a místě mozkového postižení. Pacientovi po traumatickém postižení mozku může zůstat 

ložiskový  neurologický  nález  jako  například  hemiparéza,  afázie  nebo  postižení 

některého hlavového nervu. Kromě projevů vázané na určité ložisko se u pacientů může 

vyskytnout  organický  psychosyndrom,  demence  nebo  parkinsonský  syndrom.  Při 

poškození  hypothalamo-diencephalické  oblasti  může  docházet  k vegetativním 

dysfunkcím, poruchám spánku případně diabetes insipidus. Dále může dojít například 

k normotenznímu hydrocepfalu. Stejně jako u CMP i zde může dojít k rozvoji epilepsie. 

V důsledku  závažných  traumaut  se může  rozvinout  perzistentní  vegetativní  stav 

(Ambler,  2011).  Dochází  k němu  při  rozsáhlém  poškození  kortikálních 

a subkortikálních  struktur.  U pacienta  ve vegetativním  stavu  nacházíme  absenci 

veškerých kognitivních funkcí, přestože jsou zachovány základní životní funkce. Dále je 

zde  přítomno  spontánní  otevírání  očí,  zívání,  žvýkání,  samostatné  dýchání,  pohyby 

mimického svalstva a další reflexní motoriku.  U pacienta naopak nedochází k volním 

reakcím na podněty (Bassetti, 2001).

Při  hemiparéze  často  dochází  k specifickému  stavu  bolestivého  ramene,  tzv.: 

syndrom bolestivého ramene. Tedy ochrnutí svalů, které svým napětím udržují hlavici 
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humeru  ve správné  pozici  v kloubní  jamce,  proto  se rameno  může  dostat 

do subluxovaného postavení. Celá horní končetina je gravitační silou tažena dolů, což 

subluxaci napomáhá. Rameno může také negativně ovlivnit spasticita, v jejímž důsledku 

dochází k poklesu ramenního kloubu z jamky (Formanová a Jandová, 2017).

1.3 Rehabilitace pacientů po poškození mozku

Nyní se dostáváme k rehabilitaci pacientů s poškozením mozku. „Hlavním cílem 

rehabilitace  je  znovuzačlenění  pacienta  do společnosti.“  (Angerová,  2017b,  s.  77). 

V ideálním  případě  vede  až ke získání  zaměstnání,  nebo  alespoň  co  největší 

samostatnosti  v domácím  prostředí.  Z klinického  obrazu  vyplývá,  jak  komplexní 

postižení u pacientů po postižení mozku může být, proto i rehabilitace často bývá velmi 

široká a multidisciplinární (tamtéž).  Pro rehabilitační  proces je  významná informace, 

že funkce motorické se většinou obnovují  rychleji,  než funkce kognitivní (Blackman, 

2005). 

Lepších výsledků rehabilitace lze dosáhnout s účastí multidisciplinárního týmu. 

Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím efekt rehabilitace je její včasné zahájení. Časná 

rehabilitace vede k lehčímu stupni funkčního deficitu a nižší nutnosti péče (Lippertová-

Grünerová, 2015). Časná rehabilitace má svůj význam především v podpoře spontánní 

regenerace a využití  plasticity  (Burget,  2015). Pojem plasticita vysvětluje  Janečková: 

„Neuroplasticita  je  schopnost  lokálních  neuronových sítí  a neurálních  systémů měnit 

svou topografii a uspořádání v reakci na nové informace, senzorickou stimulaci, vývoj, 

poškození nebo dysfunkci.“ (2011, s. 6). Rehabilitace by tedy měla být zahájena již 

v akutním stadiu a měla by kontinuálně pokračovat až k pacientově návratu do rodiny 

a zaměstnání  či  vzdělání.  Neurologická rehabilitace pacienta  po poškození mozku by 

měla  respektovat  následující  principy:  princip  celistvosti,  princip  včasnosti 

a dlouhodobosti, princip týmové práce a princip interdisciplinarity a multidisciplinarity. 

Do neurorehabilitace  lze  zařadit  následující  prostředky:  fyzioterapie,  ergoterapie, 

logopedie, neuropsychologie, muzikoterapie, arteterapie a činnost sociálního pracovníka 

(Dvořáková, 2011) (Janečková a Maršálek, 2011).

Efekt rehabilitace výrazně ovlivňuje i psychosociální kontext pacientova života. 

Zdravotní následky pacienta mohou limitovat v různých oblastech života, ke změnám 

dochází  například  v jeho  zaměstnání,  ve vztazích  v rodině  nebo  může  docházet 
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ke změnám ekonomickým. Tyto změny se netýkají jen pacienta ale i jeho rodiny. Celý 

psychosociální kontext rehabilitaci významně ovlivňuje, přesto mu však není věnována 

dostatečná pozornost (Cramer, 2017). 

Pro správně vedenou rehabilitaci je nutný také individuální přístup k pacientovi. 

Terapeut  sestavuje  cíle  rehabilitace  na základě  pacientových  priorit  a představ, 

a na základě znalostí o dosažitelných možnostech terapie. Cíle by měly být konkrétní, 

srozumitelné a realistické. Podle cílů pak fyzioterapeut vybírá konkrétní metody jako 

prostředky pro dosažení zvolených cílů (Šulcová, 2013).

V rehabilitaci  hraje fyzioterapie nezastupitelnou roli.  Využívají  se zde zejména 

metody  na neurofyziologickém  podkladě,  a to  především:  Vojtova  metoda, 

proprioceptivní  neuromuskulární  facilitace  a koncept  manželů  Bobathových  (Kolář, 

2009). 

Jednou   z nejvýznamnějších  metod  na neurofyziologické  podkladě  je  Vojtova 

metoda reflexní  lokomoce. Kromě využití  u pacientů po poškození mozku, má velký 

význam  pro  fyzioterapii  dětí  s DMO  a dále  se používá  i u některých  ortopedických 

pacientů.  Podstata  této  metody  spočívá  ve dvou  základních  pohybových  vzorcích: 

reflexní plazení a reflexní lokomoce. Pro oba pohybové prvky se vždy musí vycházet 

z přesně stanovené polohy pacienta.  Terapeut  pak působí tlakem na specifické body, 

takzvané spoušťové zóny, které způsobují žádoucí kontrakci určitých svalových skupin. 

Metoda  vychází  z dětské  kineziologie,  proto  pro  provádění  této  metody  je  pro 

fyzioterapeuta její znalost naprosto zásadní (Švestková a Pfeiffer, 2017).

Dalším představitelem metod na neurofyziologickém podkladě je proprioceptivní 

muskulární  facilitace  neboli  Kabatova  metoda.  Principem  metody  je  stimulace 

proprioceptorů,  kterou  dochází  k ovlivňování  předních  míšních  rohů.  Proprioceptory 

se aktivují různými pohyby vedenými terapeutem, který určuje stupeň aktivity pacienta 

při  pohybu. Pohyby mohou být prováděny pasivně,  s dopomocí  nebo i proti  odporu. 

Pohyby  se provádí  v konkrétních  pohybových  vzorech,  tedy  nejsou  zaměřeny 

na jednotlivé svaly, ale na komplexní pohyb celé části těla.  Každý pohybový vzor je 

veden diagonálně a s každou částí těla se provádí diagonály dvě (Kolář, 2009). 

Koncept  Bobathových  je  velmi  specifický  přístup  k pacientovi.  Nejedná 

se o jednu konkrétní  fyzioterapeutickou metodu,  ale  o terapeutický koncept,  který by 

měl  být  aplikován  kontinuálně.  Jde  o celkový  přístup  k pacientovi,  který  má  vést 
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ke tlumení  abnormálního  svalového  tonu,  zlepšení  vnímání  vlastního  těla,  podpoře 

senzomotorických  funkcí  a nabití  co  největší  samostatnosti  využitelné  v aktivitách 

běžného  denního  života.  Dále  se v konceptu  pracuje  se správným  držením  těla 

a reedukací  správných  pohybových  stereotypů.  S konceptem  by  měli  být  seznámeni 

všichni lidé interagující s pacientem, to znamená nejen celý multidisciplinární tým, ale 

i členové  rodiny.  Koncept  manželů  Bobathových  se velmi  často  používá  právě 

u pacientů  po poškození  mozku.  Vždy  by  měl  být  veden  individuálně,  vycházet 

z pacientovy diagnózy a jejího vývoje (Lippertová-Grünerová, 2015).

Konkrétní  forma  fyzioterapie  vychází  mimo  jiné  ze stadia  postižení,  které 

se rozlišují na akutní, subakutní a chronické (Kolář, 2009).

Akutní stadium bývá nazýváno také stadiem pseudochabým, protože se zde ještě 

nevyskytuje  spasticita,  ale většinou ani volní aktivní  pohyb (případně jen omezený). 

V tomto  období  hraje  velmi  důležitou  roli  rehabilitační  ošetřovatelství,  zejména 

polohování. Významné jsou i pasivní pohyby pro udržení rozsahů pohybu a protahování 

pro omezení nastupující spasticity (Burget, 2015). Dalším důležitým bodem fyzioterapie 

je výcvik posturálních reflexních mechanismů například pomocí výše zmíněné Vojtovy 

metody  a dále  využití  prvků  jako  je  kloubní  aproximace,  poklepávání,  aktivní 

asistovaný pohyb, nácvik správného držení těla a aktivní pohyb, například tzv.: bridging 

(pro souvislost s chůzí popsán v úseku o chůzi) či rotace pánve. Mnohdy je nezbytná 

i dechová gymnastika (Kolář, 2009).

Způsob,  jakým je  pacient  ošetřován  právě  od akutního  stadia  je  pro  pacienta 

a jeho prognózu velmi významné, proto v tomto období hraje důležitou roli zdravotní 

sestra,  která  přichází  s pacientem do kontaktu  nejčastěji  během dne.  V tomto období 

se snažíme především zabránit rozvoji sekundárních změn a to hlavně spasticitě. Proto 

je klíčové pacienta polohovat do výše popsaných antispastických poloh, což je úkolem 

právě zdravotních sester (Janda, 1981).

Časnou  fyzioterapii  zastává  i Mehrholz,  který  tvrdí,  že s prováděním  časné 

mobilizace se snižuje riziko vzniku sekundárních komplikací a naopak se zvyšuje šance 

na přežití a celková prognóza pacienta se zlepšuje. Zmiňuje, že více než 50% pacientů 

leží na svém oddělením většinu dne bez povšimnutí,  není jim poskytována adekvátní 

péče. Pacientům bývá věnováno pouhých 13% dne aktivitám podporující rehabilitaci. 

Přesto je časná rehabilitace pro každého pacienta po CMP zásadní (2012).  Blackman 
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podává  informaci,  že komplexní  rehabilitace  (fyzioterapie,  ergoterapie,  logopedie, 

trénování  smyslů  atd.)  u pacientů  po poškození  mozku  by  měla  trvat  minimálně  tři 

hodiny denně (2005).

Po období  akutním,  kde  převládá  rehabilitační  ošetřovatelství  s polohováním 

a pasivními pohyby, přichází stadium subakutní, kde se při cvičení již můžeme setkat 

se spoluprací  pacienta  (Pfeiffer,  1997).  Z důvodu  rozvíjející  se spasticity  stadium 

subakutní lze označit také jako stadium spasticity. Fyzioterapie je zde cílena na nácvik 

aktivní  hybnosti,  vertikalizaci  (té  bude  věnována  zvláštní  pozornost  v části  práce 

zabývající se chůzí) a ovlivnění spasticity (Kolář, 2009). Jestliže je to možné, provádí 

se zde  aktivní  cvičení  s dopomocí.  Důležité  je  aktivovat  svaly  oslabené  a naopak 

vyvarovat  se aktivaci  svalů  spastických.  Pfeiffer  specifikuje,  které  svaly  je  nutné 

aktivovat:  „Aktivujeme hlavně extenzory zápěstí  a prstů,  abduktory ramene,  dorzální 

flexory  nohy a fibulární  abduktory  nohy.“ (1997,  s.  111).  Jestliže  se pacientova  síla 

zlepšuje,  necháme pacienta provádět pohyb bez dopomoci,  případně lze přidat lehký 

odpor (tamtéž).

U pacientů  v tomto  období  často  převládají  patologické  globální  pohybové 

vzorce,  proto  významnou  součástí  fyzioterapie  je  nácvik  izolovaných  pohybů 

a potlačení patologických pohybových vzorů. Všechny konkrétní prostředky k dosažení 

jednotlivých cílů na sebe plynule navazují, začíná se s nejjednoduššími formami cviků 

a podle  pacientových  schopností  trénink  progreduje  a pokračuje  se se cviky  vyšší 

úrovně (Kolář, 2009).

V nácviku diferencovaných pohybů se využívá faktu, že část sestupných vláken 

se nekříží,  tudíž  některé  neurony  motorickou  informaci  k periferním  nervům 

hemiparetické strany vedou. Tohoto principu se využívá v ergoterpii při nácviku aktivní 

hybnosti  horních  končetin.  Začíná  se prováděním  činností  se spojenýma  rukama, 

následně se provádí aktivity samostatně postiženou rukou (Votava, 2017).

Dále u pacientů v subakutním stadiu,  jejichž rekonvalescence probíhá úspěšně, 

může být prospěšná balneoterapie (lázeňská léčba) pro podporu obnovujících se funkcí 

(Kolář,  2009).  Jandová  se zabývá  symptomy,  které  jsou  ovlivnitelné  balneoterapií, 

zmiňuje  např.:  zpomalení  arteriální  cirkulace,  zpomalení  cirkulace  lymfy,  sníženou 

kožní  teplotu,  poruchy  trofiky  kůže,  vegetativní  poruchy,  osteoporózu,  změněnou 

permeabilitu cévních stěn a další. Z procedur uvádí celkové vanové koupele s přírodním 
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léčivým  zdrojem,  částečné  aplikace  přírodní  minerální  vody,  střídavé  koupele, 

hydrokinezioterapii nebo Priessnitzovy koupele (2017).

Jestliže  si  pacient  zafixuje  špatné  pohybové  a posturální  stereotypy,  jedná 

se o stadium  chronické.  Zde  je  někdy  vhodné  vrátit  se do nižších  poloh  a úrovní 

rehabilitace pro reedukaci špatně prováděných pohybů (Kolář, 2009).

V chronickém stadiu se můžeme setkat například s pacienty, jejichž rehabilitace 

byla nějakým způsobem zanedbána, například byla zahájena pozdě, nebyla prováděna 

správně, případně dostatečně dlouhou dobu. U pacientů v chronickém stadiu se může 

objevit špatný stereotyp chůze (bude rozebrán v další části), Wernicke-Mannovo držení 

těla,  syndrom bolestivého  ramene,  reflexní  změny měkkých tkání,  omezené  rozsahy 

pohybů,  velmi  výrazná  spasticita  bránící  aktivnímu  pohybu,  případně  výrazné 

kontraktury. Volní pohyby těchto pacientů jsou prováděny patologicky globálně. Mezi 

cíle  fyzioterapie  u těchto  pacientů  patří  mobilizace  jednotlivých  kloubů,  obnovení 

rozsahu  pohybu,  omezení  bolesti  postižených  kloubů,  dlouhodobé  snížení  spasticity 

a všechny tyto složky mají vést k celkovému zlepšení hybnosti (Janda, 1981).

V tomto období je zásadní role ergoterapeutů pro edukaci pacienta pro zvládání 

běžných  denních  činností  s nově  získaným  handicapem  (Kolář,  2009).  Když 

se pacientův  motorický  stav  již  nezlepšuje,  pacientovi  pomůže  vytvoření 

bezbariérového prostředí, výchova pacienta a jeho rodiny (Pfeiffer, 1997). Ergoterapeut 

se věnuje  nácviku  soběstačnosti  a jemné  motoriky  (Blackman,  2005).  Jeden 

z takzvaných  ergoúkolů  je  trénink  v domácím  prostředí.  Ergoterapeut  přijde 

k pacientovi  do domácího  prostředí  a pomůže  mu  s výběrem  vhodných  pomůcek 

do pacientova  specifického  prostředí  a doporučí  žádoucí  přestavby  domova  pro 

bezbariérový pohyb (Bártová, 2011).

Další  rehabilitační  metodou  je  takzvaná  „Constrained-induced  movement 

therapy“.  Jde  o aplikaci  pomůcky  na zdravou  horní  končetinu  (případně  její 

zabandážování), která znemožňuje její užívání a tedy nutí pacienta používat končetinu 

paretickou.  Metodu  lze  využít  i na končetiny  dolní.  Je  to  metoda,  která  se úspěšně 

používá především právě u pacientů po poškození mozku (Šulcová, 2013).

Pfeiffer  zdůrazňuje  roli  psychiky  pacienta,  podotýká,  že pacient v poměrně 

dobrém motorickém stavu může z důvodu špatného psychického rozpoložení být velmi 

pasivní a závislý na péči ostatních. U takových pacientů usilujeme o zvládání alespoň 
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základních  hygienických  úkonů  a nezávislosti  při  jídle.  Důležitou  roli  potom  hraje 

vyšetření psychologické a sociální. (1997).

V celém  rehabilitačním  procesu  hraje  velmi  významnou  roli  spolupráce 

nemocného.  Kromě  aktivní  spolupráce  při  fyzioterapii  prováděné  terapeutem  je 

například  důležité,  aby  si  pacient  sám  protahoval  svaly  s tendencí  ke zkrácení 

(Hromádková, 1994). 

K nejvýraznějším  pokrokům  ve vývoji  pacientova  zdravotního  stavu  dochází 

během prvních  šesti  měsíců  od úrazu,  ale  ke zlepšování  může  docházet  i mnoho  let 

po poranění (Powell, 2010). Předem nelze určit, jaký bude vývoj pacientova stavu, proto 

je  důležité  v intenzivní  terapii  setrvávat  minimálně  několik  měsíců.  Když  vidíme 

pozitivní  vývoj,  je vhodné v rehabilitaci  pokračovat  rok, případně déle.  Votava však 

upozorňuje: „Naopak je však potřeba po určité době rozhodnout, že stav je do značné 

míry  trvalý,  především  na horní  končetině.  Pak  je  třeba  naučit  pacienta  s tímto 

postižením žít a vhodnými prostředky následky postižení kompenzovat.“ (2017, s. 183).

Další  možnosti  terapie  spočívají  ve fyzikální  terapii.  Například  jí  lze  docílit 

facilitačního  působení.  Pro  elektrostimulaci  u centrálních  paréz  se užívá  funkční 

elektrická stimulace (dále FES). Tato metoda se využívá pro vykonání nějaké konkrétní 

funkce,  nejčastěji  při  chůzi,  při  dysfunkci  dorzální  flexe,  při  syndromu  foot  drop. 

Zároveň dochází k senzitivnímu podráždění nervových vláken, proto později u těchto 

pacientů  dochází  ke zlepšení  funkce  svalů  bérce  i po ukončení  aplikace  FES. 

K pozitivnímu  působení  FES  patří  i podpora  prokrvení  a zpomalení  svalové  atrofie 

(Mikula, 2001) (Votava, 2017).

Fyzikální terapii lze využít i pro ovlivnění, bolesti, otoků, poruchy propriocepce 

nebo   spasticity,  kde  lze  využít  například  kryoterpii,  magnetoterapii,  transkutánní 

elektrickou stimulaci nervu, vodoléčbu nebo vibrační stimulaci svalů (Mikula, 2001).

Dále  během  pacientovy  rehabilitace  bývá  významná  aplikace  protetických 

pomůcek. U horních končetin je nejdůležitější předcházet především flekční kontraktuře 

prstů  a ruky pomocí  různých typů dlah  a ortéz  a dále  syndromu bolestivého ramene 

například  pomocí  podpažního  válečku.  U dolních  končetin  je  někdy  nutné  zajištění 

správného postavení  nohy při  chůzi,  která  má často tendeci  k nežádoucí  kontinuální 

plantární  flexi,  případně  inverzi,  například  tapingem,  elastickou  bandáží  nebo 
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peroneálním tahem. Někdy bývá nezbytné zpevnění ortézou kolenního kloubu při jeho 

instabilitě či rekurvaci (Kolář, 2009).

Důležitou otázkou je péče o pacienta a jeho terapie po propuštění z nemocnice. 

V závislosti na pacientově zdravotním stavu, ale i domácím zázemí může být pacient 

přeložen  do domácího  prostředí,  například  s nějakou  formou  pečovatelské  služby. 

Pokud však tato varianta není možná, pacient se přesouvá buď do rehabilitačního ústavu 

nebo do léčebny dlouhodobě nemocných. Při návratu z nemocnice sehrávají důležitou 

roli  také  různá  organizace  a sdružení  pro  podporu  lidí  po poškození  mozku  a jejich 

blízkých.  Po přechodu  do domácího  prostředí  by  měl  další  dohled  zajistit  praktický 

lékař (tamtéž). 

1.4 Reedukace chůze

1.4.1 Úvod do chůze - definice

„Chůze  je  základní  lokomoční  stereotyp  vybudovaný  v ontogenezi 

na fylogeneticky  fixovaných  principech  charakteristických  pro  každého  jedince.“ 

(Kolář,  2009,  s.  48).  „Chůze je  transport  těla  v prostoru.“  (Dvořáková 2011, s.  12). 

„Toto je princip chůze: střídavé posouvání těžiště vpřed, střídavě k jedné a druhé straně, 

a přitom zabraňování pádu vykročením.“ (Švestková a Pfeiffer, 2017, s. 302 ). Mezi tři 

hlavní  cíle  chůze  řadí  Esquenazi  a  Hirai:  přemístit  se z místa  na místo,  přemístit 

se bezpečně a přemístit se efektivně (1995).

 Schopnost  chůze  zlepšuje  kvalitu  života  a je  nejefektivnějším  způsobem 

lidské  lokomoce.  Právě  proto  je  jedním  z hlavních  cílů  rehabilitace  pacientů 

po poškození  mozku  právě  reedukace  chůze.  Neschopnost  chůze  může  pacienta 

omezovat v sociálním životě. Mehrholz udává, že jen 7% pacientů po poškození mozku 

po ukončení  rehabilitace  splňují  kritéria  dostatečně  kvalitní  a samostatné  chůze 

po městě,  včetně  schopnosti  přejít  silnici  adekvátní  rychlostí  (za minimální 

požadovanou rychlost pro přechod vozovky je považováno 1.1-1.5 mms).  Dále téměř 

jedna  třetina  pacientů  po ukončení  rehabilitace  nechodí  ven  samostatně.  Mezi 

nejdůležitější  kritéria pro kvalitu chůze řadí Mehrholz její  rychlost. Mimo nebezpečí 

pomalé chůze například pro přechod silnice je také významné, že pomalá chůze není 

dostatečně efektivní a paradoxně spotřebovává více energie a úsilí než chůze rychlejší 

(2012). 

25



Mezi předpoklady chůze patří následující schopnosti: schopnost udržení váhy 

celého těla  ve stojné fázi,  schopnost propulze (pohyb těla  směrem vpřed),  schopnost 

vzpřímeného držení těla, schopnost udržet rovnováhu, schopnost kontroly povrchu pro 

švihovou  fázi,  schopnost  udržení  základního  lokomotorické  rytmu  a schopnost 

přizpůsobení  se terénu.  Tato  kritéria  závisí  na síle  a kontrole  svalů  dolní  končetiny 

(Mehrholz, 2012). 

Chůze  je  komplexním  dějem,  řízeným  složitým  regulačním  mechanismem 

a ovlivňovaným  zpětnou  vazbou.  Do regulačního  mechanismu  chůze  patří  mícha, 

mozkový kmen, cerebellum, thalamus, bazální ganglia a mozková kůra. Zpětná vazba je 

realizována formou propriocepce a exterocepce (Kolář, 2009).

Chůze se skládá z několika fází. Nacházíme mírné diskrepance v popisu chůze 

u různých autorů. Například Vaughan popisuje po sobě jdoucí fáze: 1. „heel strike“ - 

úder paty, 2. „foot flat“ - kontakt nohy, 3. „midstance“ - střed stojné fáze, 4. „heel off“ – 

odvinutí paty, 5. „toe off“ – odraz palce, 6. „acceleration“ – zrychlení, 7. „midswing“ – 

střední  švihová  fáze,  8.  „deceleration“  –  zpomalení.  Perry  rozděluje  jednotlivé  fáze 

takto:  1.  „initial  contact“  –  počáteční  kontakt,  2.  „loading  response“  –  reakce 

na zatížení, 3. „midstance“ – střed stojné fáze, 4. „terminal stance“ – konečný stoj, 5. 

„preswing phase“ – předšvihová fáze, 6. „initial swing“ – počáteční švih, 7. „midswing“ 

– střed švihové fáze, 8. „terminal swing“ – konečný švih (tamtéž).

1.4.2 Poruchy chůze

Dále  se lze  na chůzi  podívat  podle  jejích  poruch.  Známe  například  chůzi 

Vestibulární,  Hyperkinetickou,  Parkinsonskou,  Antalgickou,  Hysterickou,  Kolébavou 

(neboli  kachní),  Ataktickou,  Chabou  a v neposlední  řadě  chůzi  Spastickou  (Kolář, 

2009).  Někdy  můžeme  vidět  kombinace  jednotlivých  typů,  například  spasticko-

ataktickou chůzi u roztroušené sklerózy (Kotas a Ambler, 2010).

Spastická chůze vzniká důsledkem poškození descendentích tlumivých drah. 

Může vzniknout při spastické paraparéze, diparéze, triparéze, případně právě u spastické 

hemiparézy,  která  bude  v této  práci  rozvedena.  U centrálních  poruch  je  porušen 

mechanismus chůze (Švestková a Pfeiffer, 2017) (Kolář, 2009). 

Chůze  je  celkově  pomalejší,  kroky  kratší  a asymetrické  (Burget,  2015). 

Typicky zde vidíme hyperextenzi kolenního kloubu a postavení nohy v plantární flexi 
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(pes  equinus)  s tendencí  k vnitřní  rotaci,  která  brání  nášlapu  na celou  plosku  nohy 

(Kolář,  2009).  Postavení  dolní  končetiny  vychází  ze spasticity,  která  může 

s nedostatečnou rehabilitační péčí vést až ke kontrakturám, především m. triceps surae 

(Mikula, 2001). Kromě spasticity, chůzi omezuje i svalová slabost. Chůze je nestabilní, 

proto zde často nalézáme rozšířenou opěrnou bazi (Burget 2015). Pohyb dolní končetiny 

většinou není možný selektivně, proto její pohyb probíhá globálně, takzvaně „en bloc“ 

(Kolář,  2009).  Dochází  totiž  k narušení  koordinace  flexorů  a extenzorů  kyčelního 

kloubu.  Dále  selhává  stojná  funkce  končetiny,  zkracuje  se její  doba,  což  může vést 

k pádu (Mikula, 2001). Při chůzi dochází k cirkumdukci hemiparetické dolní končetiny, 

se sunutím nohy po vnější  hraně po podložce.  Chůze je  dále  charakteristická absencí 

souhybů horních končetin (Kolář, 2009) (Burget, 2015).

Růžička klasifikuje poruchy chůze do vzorců dle následujících patologických 

znaků: svalová slabost, rozšíření základny dolních končetin, poruchy iniciace a výdrž 

chůze  a zkrácení  kroku  se změnami  kadence  a plynulosti  chůze,  které  se projevují 

topornou a ztuhlou chůzí a do této kategorie patří  právě chůze pacientů po poškození 

mozku.  U jednotlivých  poruch  chůze  popisuje  typické  vzory  pádů.  U pacientů 

po poškození  mozku nacházíme  charakteristický  typ  pádu zakopnutím.  Pacient  padá 

dopředu,  většinou  na předpažené  horní  končetiny.  Dochází  k němu  v důsledku 

nezvládnutí překročení určité překážky nebo zakopnutím špičkou nohy, kde nedochází 

k dostatečné dorzální flexi (2004).

Nedostatky chůze vyplývají z poruchy motorické kontroly a svalové slabosti. 

Rychlost chůze je závislá na síle svalů dolní končetiny, velikosti odrazové síly, velikosti 

extenze v kyčelním kloubu na konci stojné fáze (čím menší, tím je chůze pomalejší) 

a chůze je také pomalejší s prodlužováním fáze dvojité opory (Mehrholz, 2012).

Nesmíme  ale  zapomenout  na možnosti  variability  poruch  chůze  u různých 

pacientů.  U každého  pacienta  může  převládat  jiný  dominantní  projev  hemiplegické 

chůze.  Také  míra  postižení  se může  velmi  lišit.  Tomu  je  nutné  vždy  fyzioterapii 

individuálně přizpůsobit (Richards, 1995).

1.4.3 Vyšetření chůze

Protože  poruchy  chůze  postihují  většinu  pacientů  po poškození  mozku,  je 

velmi důležité u těchto pacientů chůzi podrobně vyšetřit.  Ze správného vyšetření pak 
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vychází specifika terapie pro daného pacienta (Esquenazi a Hirai, 1995). Kolář zmiňuje 

následující  možnosti  vyšetření  chůze:  vyšetření  aspekcí,  kinematickou  analýzou, 

kinetickou  analýzou,  měřením  tlakových  sil  a Mehrholz  navíc  dodává  specifické 

funkční  testy.  Nejjednodušší  variantou  je  metoda  aspekce,  tedy  pozorování  (Kolář, 

2009) (Mehrholz, 2012).

Mehrholz  se zaměřuje  především  na provedení  extenze  kyčelního  kloubu 

na konci stojné fáze, plantární flexe při fázi push-off, flexe kolene při švihové fázi, flexe 

kyčelního  kloubu  při  fázi  pull  off  a provedení  dorzální  flexe  při  fázi  iniciálního 

kontaktu.  Také  upozorňuje  na hodnocení  schopnosti  měnit  směr  a rychlost  chůze 

a posouzení délky kroku zdravé dolní končetiny. Když je delší, způsobí větší extenzi 

kyčelního  kloubu  paretické  dolní  končetiny,  která  přispívá  dobrému provedení  fáze 

push-off a švihová fáze je provedena efektivněji s menším úsilím (2012). Velmi dobrým 

ukazatelem kvality chůze je její rychlost. Měření rychlosti chůze je výhodné, protože 

její  posouzení  je  snadné  a přesné.  Rychlost  chůze  reflektuje  fyziologické  a funkční 

změny nastávající během rekonvalescence (Richards, 1995).

Dále  lze  vyšetřit  chůzi  modifikovanou,  která  může  poukázat  na některé 

nedostatky, které se během přirozené chůze nemusí projevit. Provádí se například chůze 

po měkkém  povrchu,  pozpátku,  s použitím  opěrné  pomůcky,  s kognitivním  úkolem, 

různou rychlostí, případně chůze s elevací horních končetin s nesením vodorovné desky 

(Kolář, 2009). Kotas ještě přidává chůzi se zavřenýma očima, po špičkách, po patách 

a chůzi tandemovou (pata první nohy je kladena vždy těsně před palec nohy druhé, tedy 

baze je velmi úzká) (2010). 

Chůzi můžeme hodnotit také funkčními testy jako je například 10m Walk Test 

(zaměřen  na rychlost),  6  minute  Walk  Test,  12  minute  Walk  Test  (oba  zaměřené 

na výdrž),  Timed  Up  and  Go  test  (zaměřen  na rovnováhu),  MAS  Walking  Item 

(na kvalitu provedení) a Step test (na sílu a rovnováhu) (Mehrholz, 2012).

1.4.4 Reedukace chůze

Reedukace chůze je důležitou součástí  fyzioterapie  u pacientů  po poškození 

mozku. Dvořáková udává, že cílem fyzioterapie u pacientů po poškození mozku je co 

nejdříve  dosáhnout  stabilního stoje  a chůze,  případně užívání  vozíku (2011).  Průběh 

celého  rehabilitačního  procesu  chůzi  ovlivňuje.  Proto  je  i pro  chůzi  důležité,  aby 
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rehabilitace  byla  kvalitní  a především včas  započatá  (Blackman,  2005).  Když  časná 

fyzioterapie není  prováděná správně,  mohou vzniknout  velmi negativní  prognostické 

faktory, jako jsou například kontraktury, které mohou chůzi zcela zabránit.  Proto lze 

říct,  že nácvik  chůze  začíná  již  cvičením  na lůžku.  Jsou  to  jednak  cviky  zlepšující 

celkovou  kondici  pacienta,  cviky vleže  zaměřené  na dolní  končetiny,  bridging  nebo 

nácvik rovnováhy vsedě (Pfeiffer,  1997).  V terapii  se nejčastěji  používají  kombinace 

cílené  fyzioterapie,  včetně  nácviku  užívání  protetické  pomůcky,  jako jsou například 

různé  typy  holí  nebo  chodítek  a podpůrné  farmakoterpie  (myorelaxancia).  Dále  je 

důležité předcházet pádům, například úpravami domácího prostředí (Růžička, 2004).

Její  reedukace  velmi  významně  ovlivňuje  pacientovu  samostatnost 

a soběstačnost  v aktivitách  běžného  denního  života  a zpřístupňuje  pacientovi  cestu 

k výkonu zaměstnání (Burget, 2015). 

Chůze  je  vázána  na posturální  kontrolu,  je  nutné  aby  fungovala  souhra 

vědomých  cílených  pohybů  a zároveň  motoriky  reaktivní  nutné  pro  stabilizaci  těla. 

Proto  se v terapii  snažíme  o navození  automatizaci  posturálních  mechanismů 

(Dvořáková, 2011).

Nácvik  chůze  vychází  z povahy  pacientovy  diagnózy  a plynule  se prolíná 

s dalšími  složkami  pacientovy  fyzioterapie.  Snažíme  se o posílení  svalů,  zlepšení 

rovnovážných  schopností,  ale  nesmíme  zapomenout  ani  na protahování  svalů. 

K reedukaci  chůze  je  důležitý  postupný  nácvik  vertikalizace,  pacient  musí  nejdříve 

úspěšně  zvládnout  stabilní  sed  a leh  na boku,  poté  můžeme  začít  s nácvikem  stoje 

a následně se můžeme dostat k samotnému nácviku chůze (Kolář, 2009).

Nácvik sedu 

Před  samotným  nácvikem  aktivního  sedu,  pacienta  posazujeme  pomocí 

polohování. Také posazení pacienta na vozík může být velmi přínosné. Kromě funkce 

zastupující chůzi, pacienta může sed na vozíku pozitivně stimulovat (Dvořáková, 2011). 

Aktivní  nácvik  pak  probíhá  nejdříve  s dopomocí  druhé  osoby.  Pacient  se přetočí 

na paretický  bok  a snaží  se zdravou  dolní  končetinou  posunout  paretickou  dolní 

končetinu  přes  kraj  lůžka.  Se spuštěnými dolními  končetinami  pomocí  zdravé  dlaně 

a paretického předloktí  se snaží  vzepřít  do sedu (Pfeiffer,  1997).  Dvořáková zmiňuje 

nácvik rovnováhy v sedu. Dochází ke stabilizaci trupu a pánve a napřímení páteře. Sed 

ale  omezuje  spasticita  extenzorů  kyčelního  kloubu,  která  ztěžuje  jejich,  pro  sed 
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potřebnou, flexi, proto se začíná s nácvikem vyššího sedu, kde flexe nemusí být velká. 

Pomoci  může  například  gymball  nebo  cvičební  válec,  který  vede  k abdukčnímu 

postavení dolních končetin, což flexi v kyčlích napomáhá (Dvořáková, 2011). 

 Významnou součástí přípravy na chůzi je takzvaný bridging (neboli trénink 

mostů). Vychází již z výše popsaného Bobath konceptu. Pacient leží na zádech, horní 

končetiny jsou uloženy podél těla, dolní končetiny jsou opřeny o planty, pacient provádí 

flexi v kloubech kyčelních i kolenních. Při cviku pacient provádí elevaci pánve. Tento 

cvik  má  různé  modifikace,  které  terapeut  volí  podle  pacientova  stavu.  Významnost 

tohoto cviku spočívá v aktivaci extenzorů kyčlí a trupu, které jsou důležité pro udržení 

vzpřímené polohy a chůzi. Tento cvik také pomáhá ošetřujícímu personálu s manipulací 

s pacientem (Dvořáková, 2011). Cvikem s podobným cílem je provádění rotace pánve. 

Ta je pro chůzi také zásadní (Kolář, 2009).

Vhodnou přípravou pacienta na vertikalizaci je motomed, díky kterému může 

i ležící pacient procvičovat pohyb dolních končetin aktivní, asistovaný či pasivní.  Mezi 

pozitivní  účinky  motomedu  patří  snižování  příliš  velkého  zatěžování  zdravé  dolní 

končetiny  a tedy  zlepšování  symetrie  zatížení  obou  dolních  končetin  a také  trénink 

iniciace pohybů pacienta (Burget, 2015).

V cizích  zemích  pacienti,  kteří  ještě  nejsou  schopni  chůze  často  nacvičují 

pohyb na vozíku použitím zdravé horní i dolní končetiny. V České republice není tento 

krok tak běžný (Votava, 2017).

Nácvik stoje

Dalším přiblížením pacienta k chůzi je vertikalizace do stoje. Tu Dvořáková 

rozděluje na vertikalizaci pasivní (pomocí vertikalizačního stolu), asistivní (s dopomocí) 

a aktivní (2011). Benefity vertikalizace se netýkají jen pohybového aparátu, ale působí 

příznivě i na kardiovaskulární systém, motilitu střev a funkci močového měchýře a dále 

pomáhají  s prevencí  různých  komplikací,  jako  je  například  osteoporóza,  pneumónie 

nebo svalové kontraktury (Burget, 2015). Vertikalizace dále podporuje aktivaci ARAS 

(retikulární aktivační systém mozkového kmene), který určuje stupeň vědomí, a může 

zlepšit  senzmotorické funkce,  například redukcí spasticity  dolních končetin,  prevencí 

potenciálního rozvoje strachu z pohybu a pozitivně působí i na kognitivní funkce jako je 

vnímání a pozornost (Dvořáková, 2011). 
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Při  vstávání  ze židle  je  hlavním  problémem  fakt,  že pacient  umí  zatížit 

paretickou dolní končetinou pouze v extenzi. Když vstává, dolní končetina se nachází 

ve flexi a pacient jí není schopen zatížit. Naopak velmi zatěžuje končetinu zdravou. Zde 

je  tedy  velmi  důležitý  nácvik  zatěžování  dolní  končetiny  v různých  stupních  flexe 

v kolenním kloubu (Janda, 1981).

Důležitým krokem k nácviku stoje je dotek podlahy bosou nohou, který jednak 

působí   stimulačně  a jednak  i podporuje  pocit  bezpečí  (Mikula,  2001).  Opakované 

postavování  a posazování  a trénink  rovnováhy  stoje  jsou  důležitou  počáteční  fází 

reedukace chůze (Mehrholz, 2012).

Průběh  nácviku  stoje  nás  může  předběžně  informovat  o náročnosti 

reedukačního procesu chůze. Terapeut stojí čelem k pacientovi.  Když se pacient opře 

paretickou nohou o zem,  většinou se vybaví   opěrný reflex a končetina  drží  ve stoji. 

Jestliže  se u pacienta  vyskytne  podlamování  kolene,  jedná  se o prognosticky  špatnou 

známku pro  chůzi.  Pro  zpevnění  můžeme  použít  ortézu  kolenního  kloubu  (Pfeiffer, 

1997). Vertikální zatížení pacienta však musí probíhat postupně. Dvořáková podotýká, 

že pro  zahájení  nácviku  pasivního  stoje  není  nutností  zvládnutí  samostatného  sedu 

(2011).  Pro  nácvik  stoje  můžeme  využít  posturografické  plošiny,  které  terapeutovi 

i pacientovi poskytují zpětnou vazbu. Vizuálně zobrazují míru zatížení obou chodidel, 

kterou pak pacienti mohou ovlivňovat (Burget, 2015). 

Nácvik chůze

Jestliže pacient zvládá stoj a je v něm stabilní, můžeme přistoupit k nácviku 

chůze  v bradlech.  Janda  popisuje  nácvik  s využitím  zrcadla  a dvou  židlí  na každém 

konci.  V bradlech  můžeme  trénovat  i stabilitu  stoje. Janda  dále  doporučuje  cviky 

rovnovážné a zaměřené na správné kladení nohy na podložku (1981). Terapeutických 

metod k reedukaci chůze je poměrně velké množství, ukazuje se, že nejlepší výsledky 

jsou dosahovány jejich kombinací (Burget, 2015).

V reedukaci  chůze  se využívá  trénink  na běžícím  pásu,  cvičení  zaměřená 

na zvyšování síly a zlepšování motorické kontroly dolní končetiny a snaha o získání co 

nejvyšší kvality chůze (rychlost, výdrž a pohybové provedení). Mehrholz udává kritéria 

pro  samostatnou  chůzi  ve společnosti:  rychlost  pro  překročení  silnice  (min.  1  mms), 

výdrž pro vyřízení nutností běžného života (ujít min. 500 m), schopnost rotace hlavy při 

chůzi, schopnost reakce na nečekané překážky bez pádu (2012).
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Pfeiffer  v publikaci  z roku  1997  tvrdí,  že při  nácviku  chůze  s terapeutem, 

terapeut  stojí  ze zdravé  strany a drží  pacienta  kolem boku,  pacient  se terapeuta  drží 

kolem  ramen.  Formanová  naopak  zdůrazňuje:  „K pacientovi  vždy  přistupujeme 

a veškerou asistenci poskytujeme ze strany postižené.“ (2017, s. 117). Terapeut by tedy 

při asistenci při chůzi měl stát na postižené straně, pacienta by měl jednou rukou držet 

v podpaží a druhou rukou by měl držet pacienta za ruku (tamtéž).

Jestliže  svaly  postižené  dolní  končetiny  neunesou  váhu  vlastního  těla 

a neumožní  pohyb  vpřed,  je  nutné  je  aktivovat  a posílit.  Pro  aktivaci  slabých 

a paretických  svalů  můžeme  využít  například  funkční  elektrickou  stimulaci,  EMG 

feedback,  taping,  isokinetickou  dynamometrii  a nebo jednoduchá cvičení  (Mehrholz, 

2012).

Mehrholz zdůrazňuje, že pacient musí opět získat  smysl a cit pro chůzi, aby 

získal správný rytmus. S tím pracuje následující strategie. Je důležité zajistit pacientovi 

stabilitu,  ať  už  nějakou  pomůckou,  či  podporou  terapeutem.  Pacient  je  instruován 

k provedení  velkého  kroku zdravou  dolní  končetinou,  čímž  docílíme  velké  dorzální 

flexe paretické dolní končetiny, která podpoří správné provedení fáze push-off a švihu 

dolní  končetiny.  Pacienta  upozorníme,  že se snažíme o pohyb dolní končetiny vpřed, 

nikoliv nahoru. Tímto se snažíme o ekonomizaci chůze, energie z push-off je využita 

pro  švih,  do kterého  pacient  pak  nemusí  vynakládat  takovou  sílu  a tím  může  chůzi 

urychlit (2012).

Další součástí reedukace chůze může být využití běžícího pásu. Lze ho použít 

i s podporou váhy těla závěsným systémem. Využívá u pacientů s těžším postižením, 

umožňuje  nácvik  chůze  i pacientům,  kteří  nejsou  schopni  samostatného  stoje 

(Lippertová-Grünerová, 2015). Pro efektivitu běžícího pásu nás zajímá rychlost pásu, 

míra podpory těla, stupeň asistence terapeutem a intenzita tréninku. Často je při jeho 

užití nezbytné, aby terapeut vedl dolní končetinu ve švihové fázi po správné trajektorii. 

Existují  přístroje,  které  jsou  podobné,  například  Lite-Gait  (stabilní  konstrukce 

umožňující pacientovi při chůzi oporu o horní končetiny a součástí je zároveň závěsný 

aparát  odlehčující  váhu  pacientova  těla),  které  mohou  představovat  přechod  mezi 

nácvikem  chůze  na běžícím  pásu  a chůzí  po podlaze.  Někteří  terapeuti  však  trénink 

chůze na běžícím páse kritizují (Mehrholz, 2012). 
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Pro nácvik chůze lze využít  vertikalizační  stůl,  díky kterému může pacient 

trénovat  chůzi  pasivně.  Při  takovémto  pasivní  chůzi  dochází  k stimulaci  chůzového 

mechanismu,  při které dochází k aktivaci spinálních generátorů lokomoce, které jsou 

významné pro koordinovanou aktivaci svalů při chůzi (Burget, 2015).

Mehrholz  zmiňuje,  že někdy  se pro  reedukaci  chůze  podceňuje  role 

posilujících cvičení dolních končetin a to nejen té paretické, ale i zdravé, která může být 

například dlouhou imobilizací zesláblá. Jako nejdůležitější zmiňuje takové cviky, kde 

pacient  zatěžuje  dolní  končetiny  vahou vlastního  těla.  Také  je  důležité  nezůstat  jen 

v tělocvičně, ale přesunout se do venkovního prostředí a trénovat všechny situace, které 

pacienta  mohou při  chůzi v exteriéru potkat,  jako například schody, různé překážky, 

nerovnosti povrchu atd. (2012).

Významný je také nácvik izolované dorzální flexe a stabilizace kolena. Dále 

by v terapii měly být zařazeny cviky zaměřené na rovnováhu. Cvičit by se měla chůze 

vpřed ale i vzad (Kolář, 2009).

V reedukaci chůze se uplatňují specializované pracoviště pro nácvik chůze. Ty 

by měly poskytovat antispastickou kinesioterapii a mít k disposici: vertikalizační stůl, 

bradlové  chodníky,  veškeré  opěrné  pomůcky,  chodník  architektonických  bariér 

a terénních nerovností  a další  vybavení  (ergometry,  elektrický chodník atd.).  Zásadní 

v reedukaci  chůze  je  takzvaný  výcvik  nohy,  který  má  za cíl  obnovu  krokového 

mechanismu.  Uplatňuje  se zde například šlapání  na motomedu,  ergometru a rotopedu 

a využití i jiných pohybů například v rámci sportu či tance (Mikula, 2001).

Když je pacient schopen stoje a chůze, otevírají se nám další možnosti cviků. 

Při nácviku chůze je důležité instruovat pacienta ke správnému stereotypu a držení těla 

(Hromádková, 1994). 

1.4.5 Pomůcky

Při nácviku chůze pacientů po poškození mozku, se využívá velké množství 

protetických  pomůcek.  Mikula  rozděluje  pomůcky  na pasivní,  které  se nepodílí 

na reedukaci  aktivního  pohybu  a na pomůcky,  které  svým  užitím  zlepšují  aktivní 

užívání.  Do první  kategorie  patří  například  peroneální  páska  a do kategorie  druhé 

řadíme funkční elektrickou stimulaci (2001).
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Janda upozorňuje na potenciální riziko užívání pomůcek pro chůzi. Pacient si 

na ni  zvykne  a využívá  pomůcku  více,  než  je  nutné  a naopak  paretickou  dolní 

končetinou  nezapojuje  dostatečně,  takže  u pacienta  dochází  ke špatnému  stereotypu 

chůze. Popisuje pomůcky opěrné, jako je vycházková hůl, francouzské hole, vícebodové 

hole nebo chodítka,  dále  peroneální  pásku pro udržení  pasivní  dorzální  flexe,  závěs 

na horní  končetinu  pro  prevenci  syndromu  bolestivého  ramene  a dále  upozorňuje 

na význam správné obuvi.  Janda také zmiňuje dříve používanou takzvanou škrabku, 

která působí stimulačně a má podpořit svalovou aktivitu (1981). Pro lokomoci se dále 

využívají elektrické a mechanické vozíky (Angerová, 2017b).

Mehrholz  zmiňuje  užívání  ortézy  hlezenního  kloubu  jako  kontroverzní. 

Přestože udržuje dorzální flexi pro nákrok, brání plantární flexi, která je velmi důležitá 

pro odraz a následnou švihovou fázi.  Proto doporučuje vždy individuálně vyzkoušet, 

zda pacient bude chodit lépe (hlavně rychleji) s ortézou nebo bez ní (2012). 

1.5 Role rodinných příslušníků v rehabilitaci

Závažné poranění mozku velmi výrazně zasahuje do pacientova života.  Kromě 

toho, že postižení bývá často komplexní a omezuje pacienta v mnoha oblastech svého 

života,  zasažena  bývá i pacientova  rodina.  Celý  proces  od vzniku poškození  mozku, 

přes hospitalizaci v nemocnici po propuštění do domácího prostředí je pro pacientovu 

rodinu  velkým  stresovým  faktorem.  Pro  pacientovy  blízké  bývá  velmi  těžké 

akceptování  změny,  kterou  dotyčný  prošel,  fyzicky,  mentálně  či  citově.  Rodinní 

příslušníci  se nachází  v těžké  situaci,  musí  zaujmout  pozici  primárního  ošetřovatele, 

manažera  péče  o pacienta,  pacientova  obhájce,  terapeuta  a badatele.  V takovémto 

pracovním zápřahu dochází časem k emočnímu i fyzickému vyčerpání. Proto Blackman 

přichází s následujícími doporučeními pro rodinné příslušníky, především pro rodiče: 

rodiče by se měli  snažit  zajistit  si dostatek spánku, racionální stravu, najít  si čas na  

relaxaci a cvičení, dále doporučuje jako vhodné setkávat se s lidmi v podobné situaci, 

mluvit o poranění mozku s lidmi ve svém okolí a navštěvovat přednášky na toto téma. 

To  vše  lze  aplikovat  i na jiné  rodinné  příslušníky.  Rehabilitace  bývá  někdy 

zpomalována  opakovanými  krizemi  rodiny  vycházejících  z celkově  náročné  životní 

situace (Blackman, 2005). Mnohdy rodinní příslušníci potřebují psychologickou pomoc, 

pocit podpory a povzbuzení (Mehrholz, 2012). 
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Obzvláště po propuštění z nemocnice není situace rodiny jednoduchá. Rodinný 

příslušník se musí stát manažerem rehabilitace a hledat cestu ke všem jejím využitelným 

formám. Často se však ve všech možnostech ztrácí a rehabilitace pak není koordinovaná 

a komplexní.  V zahraničí  někdy funguje systém s takzvaným „case managerem“.  Jde 

o průvodce  pacienta  a jeho rodiny,  který jim celou situaci  usnadňuje  a uceleně  vede 

rehabilitační  proces.  Bývá  jím  člen  rehabilitačního  týmu,  v ideálním  případě 

rehabilitační  lékař.  Tento  model  by  i v České  republice  mohl  pacientům  a jejich 

rodinám významně pomoci a ulehčit, již tak velmi těžkou, situaci (Angerová, 2017b).

Kurucová  věnuje  svojí  pozornost  celkové  zátěži  rodinných  příslušníků,  kteří 

se stanou pečovateli.  Uvádí,  že často  je  největší  zátěží  pro rodinné  příslušníky pocit 

odpovědnosti  za péči  o pacienta.  Ze členů  rodiny  se stávají  pečovatelé,  jejichž  role, 

na kterou  nejsou  připraveni  je  velmi  náročná  a zatěžující.  Tato  zátěž  pak  může 

ovlivňovat  kvalitu  prováděné  péče.  Zátěž  členů  rodiny může  být  například  fyzická, 

finanční, sociální nebo zátěž psychická. Tyto faktory mohou mít důsledky nejen v rámci 

kvality  poskytované péče,  ale mohou dokonce ohrozit  zdravotní  stav pečující  osoby. 

Zdraví může být postiženo ve smyslu psychickém i somatickém.  Často se u rodinných 

příslušníků rozvine deprese a úzkosti, dále poruchy spánku a nechutenství (Jani, 2018) 

(Kurucová, 2016).

Přestože zatížení rodinných příslušníků je veliké, nedochází v naší zemi k jejich 

adekvátní  podpoře.   Například  u nás  chybí  programy,  které  by  rodinné  příslušníky 

edukovaly  o péči  svých  blízkých  a zároveň  by  podporovaly  kvalitu  jejich  života. 

Pozornost  bývá  věnovaná  převážně  pacientovi  a jeho  zdravotnímu  stavu,  ale  přímo 

rodinným  příslušníkům  a jejich  potřebám  není  věnována  dostatečná  pozornost 

(Kurucová, 2016).

Zátěž rodinných příslušníků pečujících o pacienty po poškození mozku může být 

snížena edukačními intervencemi zdravotních sester. Snížením jejich zátěže se zvyšuje 

kvalita  jejich  života.  Intervencemi  zdravotních  sester  se dále  předchází  zhoršení 

zdravotního stavu pacienta a případným nutným rehospitalizacím (Day, 2018).

Na rozdíl  od jiných  chronických  onemocnění,  které  vyžadují  péči  rodinného 

příslušníka, se situace u pacientů po získaném poškození mozku liší časovým průběhem 

rozvoje  zdravotních  následků.  K traumatickým  poškozením  mozku  a cévním 
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mozkovým  příhodám  dochází  nenadále  a rodinným  příslušníkům  se ze dne  na den 

změní život a na roli pečovatele jsou nepřipraveni (Bakas, 2004).

Konkrétní  potřeby  rodinných  příslušníků  se mohou  lišit  v závislosti  na vývoji 

pacientova  zdravotního  stavu.  Některé  potřeby  se příliš  neliší  a provází  rodinného 

příslušníka  kontinuálně  celým  úzdravným  procesem.  Mezi  ně  patří  hlavně  potřeba 

získávání zdravotnických informací a potřeba profesionální podpory. V akutním stadiu 

nejčastěji  rodinní  příslušníci  chtějí  znát  informace  o pacientově  stavu,  o možnostech 

terapie a o možné prognóze. Pokud na své otázky nezískají odpovědi, mohou se u nich 

vyskytnout stavy nejistoty a úzkosti.  Další problémy se objevují při propuštění pacienta 

do domácího prostředí. Toto období přináší mnoho nových odpovědností pro rodinného 

příslušníka  a je  pro  něj  většinou  velmi  stresující.  Rodinní  příslušníci  očekávají 

kontinuální  spolupráci  zdravotních  profesionálů  a získávání  informací  v souvislosti 

s péčí  o svého  blízkého.  Zdravotníci  by  měli  být  schopni  pochopit  perspektivu 

rodinného  příslušníka  a měli  by  rodině  nabídnout  dlouhodobou  spolupráci 

s konzultacemi (Tsai, 2015).

Ve spojených  státech  se ukázalo  jako  velmi  přínosné  poskytování  poradenství 

rodinným  příslušníkům  o péči  o pacienta  přes  telefon.  Rodinní  příslušníci  pečující 

o pacienty  po poškození  mozku  byli  po dobu  tří  měsíců  přijímání  telefonní  pomoci 

v celkově lepším stavu. Deprese se u nich vyskytovala v menší míře a naopak se více 

zapojovali do sociálního života (Grant, 2002).

Rodinní  příslušníci  se velmi  významně  podílí  na procesu  rehabilitace.  Rodiny 

pacientů  po poškození  mozku  si  stěžují  nejvíce  na:  obtížně  dostupnou  následnou 

rehabilitaci, obtížný přístup k informacím o následcích poškození mozku při propuštění 

z nemocnice,  o dostupné  péči  a rehabilitaci  a také,  jak  přistupovat  k pacientovi  a jak 

s ním  v domácím  prostředí  rehabilitovat.  Dalším  problémem  jsou  nedostačující 

možnosti  respitních (odlehčovacích)  služeb, které mohou vést k vyčerpání rodinných 

příslušníků, což rehabilitační proces může negativně ovlivnit  (Janečková a Maršálek, 

2011).  Členové  rodiny  pacienta  znají  nejlépe,  umí  s ním  komunikovat  a mohou  si 

například jako první všimnout, že s pacientem není něco v pořádku, případně vědí, jak 

ho nejlépe motivovat. „Rodinní příslušníci, pokud je to možné, by se měli stát součástí 

multidisciplinárního  rehabilitačního  týmu  a aktivně  se účasnit  a být  dostatečně 

informováni  o rehabilitačním  procesu.“  (Janečková  a  Maršálek  2011,  s.  20). 
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V rehabilitačním  procesu  je  velmi  zásadní  role  společné  komunikace  zdravotníků, 

rodiny a pacienta (Lávičková, 2005).

Janečková se dále věnuje doporučením zlepšení současného nevyhovujícího stavu 

spolupráce  s rodinou.  Již  v akutním stadiu  by  měli  členové  rodiny  být  informováni 

a edukováni o současné situaci. Krátce po vzniku poškození mozku by měl být stanoven 

plán další rehabilitace ve spolupráci právě s pacientem a členy rodiny. Podle Mehrholze 

mají velmi důležitou úlohu zdravotní sestry jako průvodci pacientů a jejich rodin novou 

těžkou  životní  situací  (2012).  Jestliže  je  pacient  v kómatu,  měli  by  být  seznámeni 

se stimulačním  programem.  Dále  by  měli  být  naučeni  pečovatelským  technikám 

a specializovaným úkonům. Před propuštěním by rodina měla být informována o dalším 

postupu rehabilitace a možných zdravotně sociálních službách (Janečková a Maršálek, 

2011)  (Lávičková, 2005).

Ale propuštěním z nemocnice by toto poradenství skočit nemělo, naopak rodinní 

příslušníci  by  měli  být  edukováni  i po skončení  formální  rehabilitace.  Janečková 

prosazuje:  „Rodinní  příslušníci  by  měli  dostat  příležitost  naučit  se dovednostem, 

metodám a návykům nezbytným pro udržení pokroků dosažených rehabilitací.“ (2011, 

s.  22).   O propuštění  z nemocnice  diskutují  odborníci  s pacientem i rodinou již  brzy 

po příjmu.  Při  dosažení  určitých  stanovených  cílů  se otevírá  možnost  propuštění 

do domácí  péče.   Při  návratu  z nemocnice  je  pacient  často  pln  nadějí  a očekávání 

zatímco  rodina  se návratu  zpět  do domácí  prostředí  mnohdy  obává.  Před  samotným 

propouštěním je nutné zjistit, zda jsou provedeny nezbytné úpravy domácího prostředí. 

Rodiny si zpočátku neuvědomují hloubku dopadu poškození na celou rodinu, například: 

nutnost přítomnosti domácího ošetřovatele, úpravy domácího prostředí, speciální úpravy 

ve škole případně zaměstnání (Blackman, 2005). 

Pro  rodinné  příslušníky  mohly  být  velmi  přínosné  edukační  materiály  typu 

brožury s náležitými informacemi o poškození mozku. Dalším ideálem by byla možnost 

regionálně dostupných služeb, které by mohly být poskytovány v domácím prostředí, 

například  fyzioterapie,  ergoterapie,  logopedie  nebo rehabilitace  kognitivních  deficitů 

(Janečková a Maršálek, 2011). Stejně se k této nutnosti vyjadřuje i Lávičková (2005). 

A v neposlední řadě by se měla zlepšit dostupnost poradenských a odlehčovacích služeb 

(Janečková a Maršálek, 2011).
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Hildebrand  popisuje  situaci  v USA.  Rodinným  příslušníkům  podle  ní  není 

poskytována  dostatečná  edukace,  příprava  ani  podpora  od zdravotnického  systému. 

Zmiňuje,  jaké  úkoly  rodinní  příslušníci  vykonávají.  Jedná  se o zejména  o aktivity 

běžného  denního  života.  Velmi  často  svým blízkým  pomáhají  s přesuny,  hygienou, 

domácími pracemi nebo například s  přípravou jídel. Podílí se také na ošetřovatelských 

úkonech, nejen v rámci rehabilitačního ošetřovatelství, ale také pečují například o rány 

pacientů  nebo  řeší  jejich  inkontinenci.  Přestože  je  jejich  role  je  velmi  náročná 

a zodpovědná, nedostávají dostatečnou podporu. Potřebují odborné vedení profesionály 

ke všem složkám péče a rehabilitace, na kterých se podílí (2016).

Významnou  součástí  rehabilitace  je  fyzioterapie  v domácím  prostředí.  Jak 

podotýká Klásková: „Je určena skupině nemocných, jejichž stav nedovoluje přepravu 

na ambulantní  pracoviště  a přitom  již  nevyžaduje  hospitalizaci.“  (2001,  s.  111). 

Fyzioterapeut  může  být  součástí  agentury  domácí  péče  nebo  pracovat  samostatně. 

Instruuje ke cvičení  nejen pacienta,  ale  i rodinné příslušníky, což Klásková považuje 

za podstatné. Zároveň tak může zvýšit kvalitu života pacienta a jeho rodiny. Klásková 

dále zdůrazňuje velký rozdíl mezi velkým rozšířením a vysokou kvalitou fyzioterapie 

ústavní  a ambulantní  na rozdíl  od fyzioterapie  v domácím  prostředí.  Důvodem  této 

rozdílnosti může být jednak dlouholetá tradice prvních dvou typů fyzioterapie na rozdíl 

od fyzioterapie  v domácím  prostředí,  další  možnou  příčinou  může  být  fakt, 

že fyzioterapii  v domácím  prostředí  částečně  nahrazuje  domácí  ošetřovatelská  péče 

(konkrétně  rehabilitační  ošetřovatelství),  která  však  není  plnohodnotnou  náhradou 

za fyzioterapii.  Klásková  zmiňuje  jako  další  možnou  překážku  rozšíření  domácí 

fyzioterapie  vyjednávání  se zdravotními  pojišťovnami,  které  někdy  zaujímají  spíše 

odmítavé stanovisko (2001).

Rehabilitaci můžeme rozdělit na formální, vykonávanou  zdravotními specialisty 

a neformální, kterou vykovávají rodinní příslušníci a pečovatelé. Formální rehabilitace 

má za úkol zlepšit co nejvíce zdravotní stav pacienta a je časově limitována, zatímco 

rehabilitace neformální má za cíl hlavně udržení již dosaženého zdravotního stavu, často 

je tedy opravdu dlouhodobá. Pacienti, kterým je poskytována i rehabilitace neformální 

s aktivní  účastí  rodinných  příslušníků  dosahují  rekonvalescence  nejrychleji.  Naopak 

výkon  pacientů,  u kterých  se rodinní  příslušníci  do rehabilitace  nezapojili,  klesá 

(Powell, 2010). 
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Lišková  také  zdůrazňuje,  že péče  v domácím  prostředí,  s možností  rodinných 

příslušníků  podílet  se na terapii  může  pozitivně  působit  na pacientův  stav  (2005). 

I Pfeiffer   již  v roce  1989  zmiňuje  nepřítomnost  rodiny  jako  zhoršující  faktor 

rehabilitace,  spolu  se špatnou  ekonomickou  situací  a architektonickými  bariérami 

(1989). Také Rajnochová uvádí, že při rehabilitaci  hemiplegických pacientů je nutná 

aktivní  účast  pacienta  a jeho  rodinných  příslušníků.  Jako  důležitou  nezmiňuje  jen 

spolupráci  s rodinou a rehabilitačními  pracovníky,  ale  i sociální  sestrou a agenturami 

domácí  péče  (2005).  I Blackman  poukazuje  na souvislost  mezi  spoluprací  rodiny 

a lepším  konečným  stavem  postiženého  (2005).  Lávičková  zmiňuje,  že rodinní 

příslušníci  by měli  znát zásady rehabilitace například i proto, aby věděli  kdy naopak 

svému  blízkému  pomáhat  nemají,  aby  dosáhl  co  největší  soběstačnosti. 

Hyperprotektivní  přístup  rodinných  příslušníků  může  mít  negativní  důsledky 

na pacienta i rodinného příslušníka (2005). 

Role rodinných příslušníků je v rehabilitaci tedy velmi významná, nicméně ne 

zcela vyřešená problematika. Velké množství autorů se zmiňuje o jejich důležité roli, 

nicméně  konkrétní  rady  a tipy  jsou  k nalezení  velmi  obtížně.  Neexistuje  jednotný 

systém,  který  by  rodinám  pacientů  poskytoval  odborné  poradenství  k rehabilitaci 

v domácím  prostředí,  například  ve formě  vzdělávacích  školení.  Rodiny  pacientů  tak 

nemají  dostatek  informací  a neví,  jak  se v rehabilitaci  co  nejefektivněji  zapojit. 

Literatura se věnuje hlavně oblasti ošetřovatelské případně se zabývá problematikou jen 

okrajově. 

1.5.1 Role rodinných příslušníků ve fyzioterapii a reedukaci chůze

Literatura  zaměřující  se specificky  na zapojování  rodinných  příslušníků 

do fyzioterapie  je  velmi  nedostatečná.  Věnuje se převážně roli  rodinných příslušníků 

v péči o jejich blízké, případně je téma probíráno jen obecně. Není věnována dostatečná 

pozornost  konkrétním  praktickým  dovednostem,  které  jsou  pro  rodinné  příslušníky 

zásadní. A právě z tohoto důvodu se těmto aspektům věnuje práce s názvem: Practical 

Skills Training for Family Caregivers. Například je zde uvedeno, jak pracovat se svým 

tělem  pro  prevenci  bolesti  zad  při  manipulaci  s pacientem.  Popisuje  například 

ergonomické  provedení  asistence  přesunů  a doporučuje  natočení  celého  přesunu 

na videozáznam, aby rodinný příslušník viděl, v jaké pozici při přesunu drží své tělo. 
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Dále rodinným příslušníkům doporučuje obrátit se na ergoterapeuta nebo fyzioterapeuta 

s žádostí o edukaci o různých metodách přesunů. Vede rodinné příslušníky k otevřenosti 

pro  nové  techniky,  obzvláště  pokud  rodinný  příslušník  pociťuje  nějaké  bolesti,  ale 

upozorňuje  na nutnost  konzultace  s lékařem,  fyzioterapeutem  nebo  ergoterapeutem 

(Corcoran, 2003).

Americká  asociace  „National  Stroke  Association“  se věnuje  celé  široké 

problematice  týkající  se pacientů  po poškození  mozku  a jejich  rodin.  Na webových 

stránkách  asociace  (http://www.stroke.org/)  nabízí  pacientům  a jejich  rodinám 

poradenství  v různých  oblastech,  které  s poškozením  mozku  souvisí.  Uvádí  různé 

užitečné informace,  rady a tipy.  Například si  zde mohou rodinní příslušníci  stáhnout 

rozsáhlou  informační  brožuru:  Careliving  Guide:  Caring  for  Yourself  and  a Stroke 

Survivor,  která  členům  vysvětluje  vše  zásadní  ohledně  cévních  mozkových  příhod 

a terapie  jejích  následků.  Jedna  z jejích  kapitol  je  zaměřená  na rehabilitaci.  Navádí 

rodinné příslušníky, aby se zeptali svého fyzioterapeuta, ergoterpeuta a logopeda, jestli 

by  pro  jejich  blízkého  bylo  vhodné  cvičení  v domácím  prostředí.  Dále  rodinným 

příslušníkům  doporučuje  obrátit  se na zdravotnický  tým  v nemocnici  pro  vybrání 

nejhodnějšího rehabilitačního programu (National Stroke Association, 2012).

Na amerických  webových  stránkách  pro  fyzioterapeuty 

(https://newgradphysicaltherapy.com/)  je  k nalezení  článek  o zapojování  rodinných 

příslušníkům  do fyzioterapie.  Upozorňuje  na upozadění  této  problematiky  a přichází 

s návrhy pro fyzioterapeuty, jak lze spoluprací s rodinnými příslušníky zlepšit pacientův 

zdravotní stav.  Uvádí nutnost správné komunikace s rodinnými příslušníky. Ty mohou 

být  pro  fyzioterapeuta  velmi  důležití  a mohou  poskytnout  zásadní  informace 

o pacientovi.  Protože pacienta nejlépe znají,  mohou pro něj zároveň být emocionální 

podporou a tím fyzioterapii také příznivě ovlivnit. Dále popisuje, že rodinní příslušníci 

mohou  pomoci  dohledem  nad  pacientem  při  jeho  cvičení  a důležitou  roli  hrají 

v tréninku  chůze  společným  procházením.  A jako  velmi  důležité  uvádí  reciproční 

edukaci  mezi  rodinným  příslušníkem  a fyzioterapeutem.  Čas,  který  terapeut  věnuje 

zaučení  rodinných  příslušníků  a který  stráví  učením  se od nich,  se vyplatí  nejen 

z důvodu zlepšení pacientova stavu, ale terapeuta i profesně posílí (Shafer, 2017).

Již v roce 1977 vyšel v časopise Physical Therapy článek The Family in Physical 

Therapy, který upozorňuje na význam zapojování rodinných příslušníků do fyzioterapie. 
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Uvádí, že v této oblasti fyzioterapie se nachází velké nedostatky. Jako možné negativní 

faktory, proč  nedochází k adekvátní spolupráci fyzioterapeutů s rodinnými příslušníky 

uvádí  nedostatek  času  terapeuta  nebo  strach  ze strany  nemocnice  z rizika  ublížení 

na zdraví během nácviku některých cvičení. Dále může negativně působit i nedostatek 

soukromí  v nemocnicích  případně  rozdílnost  sterilního  nemocničního  prostředí 

od rodinné atmosféry v domově pacienta. Jako velmi významné uvádí zapojení rodiny 

před propuštěním pacienta z nemocnice (Sasano, 1997).

Popisuje  program  tréninkového  bydlení  ve Stanfordské  fakultní  nemocnici 

(Stanford University Hospital), kde si pacient a rodinný příslušník mohou ve spolupráci 

se zdravotníky  vyzkoušet  praktické  činnosti  v bytě  v areálu  nemocnice  a připravit 

se na návrat do svého domova. Při pobytu v tomto tréninkovém bytě s pacientem a jeho 

rodinou  pracují  různí  specialisté,  kteří  informují  pacienta  a rodinného  příslušníka 

o různých oblastech. Nejčastější jsou intervence právě fyzioterapeuta, který rodinného 

příslušníka  edukuje  o oblasti  fyzické  aktivity.  Učí  ho,  jak  s pacientem  manipulovat 

například v rámci přesunů nebo mobility na lůžku, jak mu fyzicky pomoci při různých 

aktivitách  a v neposlední  řadě  ho  také  instruuje,  jak  s pacientem  doma  cvičit.  Dále 

za rodinou a pacientem může docházet  a edukovat nutriční terapeut,  zdravotní  sestra, 

psycholog  nebo  lékař.  Tento  koncept  zaměřuje  celou  rehabilitaci  přímo  na situaci 

pacienta  a jeho  rodiny.  Volí  konkrétní  cíle,  které  se jeví  jako  relevantní  pro  danou 

rodinu. Tento projekt je velmi vhodný pro otestování rodinných příslušníků, jestli budou 

fyzicky  i psychicky  péči  o svého  blízkého  zvládat  a pro  podrobnou  instruktáž 

potřebných  dovedností  v souvislosti  s péčí  a rehabilitací.  Po propuštění  z nemocnice 

následují tříměsíční pravidelné kontroly fyzioterapeutem pacienta a jeho rodiny v jejich 

domácím prostředí. Terapeut má zde možnost zkontrolovat, jestli rodinný příslušník vše 

opravdu zvládá a případně poskytne nové potřebné instrukce z oblasti fyzioterapie. Tím 

je zajištěna kontinuita a smysluplnost započaté terapie v nemocnici.

Tento  program  je  hodnocen  velmi  pozitivně  ze stran  zdravotníků  i ze stran 

pacientů i jejich rodin. Přináší rodinným příslušníkům jistotu pro zvládání veškerých 

nutných  úkonů  spojených  s péčí  o svého  blízkého  a tím  přináší  jejich  psychickou 

pohodu. Mají příležitost se vše postupně naučit a v případě nejistoty jim zdravotnický 

personál  zopakuje  potřebné.   Zároveň  umožňuje  fyzioterapeutům  pochopit  životní 

kontext, ze kterého pacient přichází, vidět jeho priority a životní zvyky a směr terapie 
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tomu  přizpůsobit.  Přítomnost  rodiny  působí  velmi  pozitivně  dále  na psychický  stav 

pacientů.  Mezi  možná  úskalí  toho  projektu  patří  časová  náročnost  pro  zdravotníky 

a neochota  změny  jejich  běžné  role.  Některé  prvky  tohoto  programu  lze  aplikovat 

i v běžných podmínkách nemocnice. Mezi ně patří například předání části odpovědnosti 

za fyzioterapii  rodinným příslušníků a podpora jejich  zapojení,  dále  snaha   pochopit 

celkový  kontext  života  pacienta  a jeho  rodiny,  spolupráce  s psychologem  a celým 

mulidisciplinárním  týmem  a zároveň  zapojení  rodiny  do multidisciplinárního  týmu 

i v rámci porad (tamtéž).

V česká literatuře je tématu věnována ještě menší pozornost. K nalezení je ale 

stručná brožura s názvem Stručné pokyny: Rehabilitace nemocných po mozkové cévní 

příhodě v domácím prostředí. Pochází z roku 1989 a již v této době vysvětluje důležitost 

navázání  cvičení  v domácím  prostředí  na rehabilitaci  nemocniční.  Brožura  dokonce 

přímo  navádí  na konkrétní  možnosti  zapojení  rodinných  příslušníků  do fyzioterapie. 

Obsahuje základní  instrukce k protahování, vertikalizaci i reedukaci chůze. Hampl v ní 

podává informace o možných pomůckách pro chůzi, doporučuje optimální nácvik chůze 

s jednou francouzskou holí a s oporou jednoho člena rodiny. Vysvětluje správné kladení 

hole  a dolních  končetin  při  nácviku  chůze  na schodech.  Informuje  rodinného 

příslušníka, jak má vypadat správný stereotyp chůze a na co má dávat člen rodiny pozor 

(1989).

 Lávičková  zmiňuje  nutnost  podání  informací  o možnostech  získání 

kompenzačních a ošetřovatelských pomůcek (2005). 

Další  konkrétní  a podrobné  informace  k zapojování  rodinných  příslušníků 

do fyzioterapie pacientů po poškození mozku jsou velmi omezené.  Protože neexistuje 

dostatek literatury o této problematice, tato oblast bude podrobně probrána v praktické 

části této práce. Konkrétně pro reedukaci chůze není pro rodinné příslušníky k nalezení 

prakticky žádný edukační materiál.  
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2 Praktická část

2.1 Cíle práce

Vzhledem  k tomu,  že problematice  zapojování  členů  rodiny  do rehabilitace, 

včetně reedukace chůze, není věnována náležitá pozornost, je cílem této práce jednak 

zmapovat současnou situaci na základě teoretických poznatků a praktických zkušeností 

konkrétních  pacientů,  jejich  rodin  a terapeutů  a poukázat  na případné  nedostatky 

a vytvořit  návrh  na efektivnější  spolupráci  pacientů  a jejich  rodin  a rehabilitačních 

zařízení.
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2.2 Metodologie práce

Tato  bakalářská  práce  je  zaměřená  teoreticko-prakticky.  Teoretická  část  je 

zpracována na základě studia odborné literatury. Praktická část je provedena s využitím 

prvků kvalitativního výzkumu.

2.2.1 Kvalitativní výzkum

Definice  kvalitativního  výzkumu  se různí.  Hendl  uvádí  následující 

charakteristiku:  „Kvalitativní  výzkum  se provádí  pomocí  delšího  a intenzivního 

kontaktu s terénem nebo situací jedince či skupiny jedinců. Tyto situace jsou obvykle 

banální  nebo  normální,  reflektují  každodennost  jedinců,  skupin,  společností  nebo 

organizací.“ (2016, s. 47). 

Na rozdíl  od kvantitativního  výzkumu  se kvalitativní  výzkum  zabývá 

zkoumaným  jevem  či  subjektem  komplexně.  Jeho  cílem  je  daný  subjekt  pochopit 

v hloubce,  v celém  kontextu,  se všemi  souvislostmi.  Ferjenčík  popisuje  optiku 

zkoumání:  „Kvalitativní  výzkum  je  ve své  povaze  orientovaný  holisticky:  Člověk, 

skupina, jejich produkty či nějaká událost jsou zkoumány podle možností v celé své šíři 

a všech možných rozměrech.“ (2000, s. 245).

Na počátku  kvalitativního  výzkumu  stojí  výběr  tématu  a zvolení  základních 

výzkumných otázek. V průběhu výzkumu mohou být otázky pozměněny, nebo přidány 

nové.  Zpracování  dat  kvalitativního  výzkumu  probíhá  většinou  v delším  časovém 

intervalu,  než  u výzkumu  kvantitativního.  Mezi  základní  metody  kvalitativního 

výzkumu  patří  pozorování,  texty  a dokumenty,  interview,  audiozáznamy 

a videozáznamy (Hendl, 2016).

2.2.2 Polostrukturovaný rozhovor

V této práci je využita metoda interview. Jedná se o moderovaný rozhovor, který 

je veden k dosažení určitého cíle a účelu. Interview lze rozdělit do tří kategorií, podle 

míry  dodržování  určitého  řádu  a struktury  ze strany  moderátora,  na interview 

strukturované,  polostrukturované  a nestrukturované.  V této  práci  je  využit  rozhovor 

polostrkturovaný. V takovém rozhovoru jsou základní  otázky předem připraveny, ale 

tazateli  je dána volnost například v pořadí kladených otázek.  Také mohou vzniknout 
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otázky nové,  doplňující.  Tento typ umožňuje  vycházet  z individuální  situace  daného 

rozhovoru a kladení otázek přizpůsobit okolnostem (Milovský, 2006).

Získané  informace  jsou  tedy  podány  subjektivně  a umožní  nahlédnout 

do vnímání problematiky jednotlivými respondenty.

2.2.3 Otázky bakalářské práce

Hlavní  otázkou  bakalářské  práce:  „Jsou  pacienti  po poškození  mozku,  jejich 

rodiny a fyzioterapeuti v ČR spokojeni se současným systémem zapojování rodinných 

příslušníků do reedukace chůze a celé fyzioterapie?“ (HO).

Podotázky  jsou  potom  následující:  „Jakým  způsobem  funguje  celková 

spolupráce  zdravotníků  s rodinnými  příslušníky?“  (PO1),  „Jaké  jsou  překážky 

a komplikace  v zapojování  rodinných příslušníků do rehabilitace?“ (PO2),  „Jaké jsou 

předpoklady pro zapojování rodinných příslušníků do fyzioterapie?“ (PO3), „Jaké jsou 

konkrétní možnosti zapojení rodinných příslušníků do reedukace chůze?“ (PO4).

2.2.4 Výběr respondentů

 Důležitým kritériem pro výběr pacientů byla skutečnost, že rozhovor proběhne 

se třemi  stanovenými  účastníky  rehabilitačního  procesu:  pacientem,  jeho 

fyzioterapeutem a rodinným příslušníkem. Rozhovorů se zúčastnili tři pacienti se svými 

fyzioterapeuty  a rodinnými  příslušníky,  celkem  tedy  devět  respondentů.  Proto  bylo 

požadováno,  aby  pacienti  měli  ve svém  okolí  (nejlépe  přímo  v domácím  prostředí) 

blízké rodinné příslušníky, kteří by se terapie mohli účastnit. Toto kritérium nesplňovali 

lidé žijící osaměle. 

Dalším předpokladem byla  ochota  všech  respondentů  zúčastnit  se rozhovorů. 

Žádná  ze zúčastněných  osob  neměla  problém  s nahráváním  ani  s poskytováním 

anonymních  údajů  do této  veřejně  přístupné  práce.  Tato  skutečnost  byla  potvrzena 

informovanými souhlasy všech respondentů.

Pro  výběr  pacientů  byl  brán  zřetel  na diagnózu,  jednalo  se o výběr  pacientů 

s získaným poškozením mozku, proto nebyli vybráni například pacienti s vývojovými 

a vrozenými vadami CNS.

Dalším požadavkem na výběr pacienta byla závažnost jeho diagnózy a prognóza 

v souvislosti  s chůzí.  Byli  vybráni  pacienti,  kteří  mají  závažnější  deficit  chůze 

a vyloučeni byli pacienti, jejichž prognóza pro chůzi byla výrazně negativní a aktuální 
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šance na její reedukaci téměř nulová (například nemohl být vybrán pacient s výraznými 

kontrakturami svalů dolních končetin neschopný ani stoje s dopomocí).

Byli  vybráni  pacienti  v chronickém stadiu,  aby bylo možné reflektovat  jejich 

zkušenosti v delším časovém úseku. Tito pacienti již absolvovali větší množství typů 

rehabilitací,  navštívili  více  rehabilitačních  zařízení  a setkali  se s širším  spektrem 

terapeutů než pacienti ve stadiu akutním.

Věk ani pohlaví pro výběr pacientů nebyl rozhodující.
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2.3 Praktický průběh realizace

Pro každou z výše uvedených rolí byly připraveny specifické otázky vzhledem 

k jeho postavení v rehabilitačním procesu. Například fyzioterapeuti byli více dotazováni 

na odborný pohled na celou  problematiky  na rozdíl  od rodinných příslušníků,  kterým 

byly kladeny otázky týkající se převážně jejich subjektivních zkušeností. Otázky jsou 

vždy seřazeny do tématických okruhů.

Rozhovory  probíhaly  v domácím prostředí  pacientů,  v rehabilitačním zařízení 

a kavárně. Rozhovory byly nahrávány, aby bylo vše důkladně zaznamenáno a zároveň, 

aby  byla  zajištěna  plynulost  rozhovoru.  Dotazovaní  o tom  vždy  byli  předem 

informováni,  v případě  přání  měli  možnost  nahrávání  ukončit.  Všichni  podepsali 

informovaný souhlas k nahrávání.

Rozhovory trvaly většinou v rozmezí mezi jednou a dvěma hodinami s jedním 

dotazovaným.  Dotazovaní  většinou  odpovídali  velmi  rozsáhle  a často  zodpověděli 

připravené  otázky  ještě  před  jejich  položením.  Všichni  respondenti  vstřícně 

spolupracovali. Dotazovaným byla zaručena anonymita.

Přepis  rozhovoru  byl  zajištěn  formou  shrnujícího  protokolu.  Nejedná  se tedy 

o kompletní  transkripci  celého  rozhovoru,  ale  jsou  vybrány  pro  cíl  práce  důležité 

pasáže.  Naopak  nevýznamné  informace  se vypouští.  Zdlouhavé  výpovědi  se mohou 

zestručnit a shrnout (Hendl 2016).

Jeden  rozhovor  komplikovala  afázie  pacienta,  proto  byl  situaci  rozhovor 

přizpůsoben. Byl prokládán pauzami a rozdělen do dvou termínů.

Otázky rozhovorů této práce můžeme rozdělit do následujících kategorií:

• otázky pro pacienta

• otázky pro rodinného příslušníka

• otázky pro fyzioterapeuta

Příprava na psaní bakalářské práce začala rešerší a následným studiem odborné 

literatury od března do září 2017. V září 2017 byla sepsána teoretická část. Realizace 

praktické  části  probíhala  od listopadu 2017 do ledna  2018.  K sepsání  praktické  části 

došlo v lednu až únoru 2018. Celkové úpravy byly prováděny v březnu 2018.
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2.3.1 Představení respondentů

Pro tuto práci byli osloveni tři pacienti.  P1 (1993) byla pět let sledována pro 

astrocytom na nervus opticuc. V létě 2016 byla indikována k operaci pro jeho extrakci. 

Perioperačně došlo k ischemické CMP v povodí arteria cerebri media lateris sinistri. P. 

Následkem této komplikace došlo u pacientky k pravostranné hemiparéze a expresivní 

fatické  poruše.  Pacientka  byla  hospitalizována  na JIP  ÚVN,  následně  na lůžkovém 

chirurgickém  oddělení  a poté  na oddělení  následné  péče.  Po několika  týdnech  byla 

pacientka propuštěna do domácího prostředí, stále však do ÚVN dva měsíce docházela 

na ambulantní  terapie na ergoterapii,  fyzioterapii,  kruhový  trénink  pro  pacienty 

po poškození  mozku  a na hydrokinezioterapii.  Další  dva  měsíce  absolvovala 

ve Vojenském  rehabilitačním  ústavu  Slapy  a po jejím  návratu  se opět  vrátila 

k ambulantním terapiím  v ÚVN,  pouze  však  na ergoterapie.  V současnosti  už  žádné 

terapie nemá, jen jednou za několik měsíců dochází na kontroly do spastického centra 

ÚVN.  Dále  na podzim  2017  začala  opět  studovat  na vysoké  škole,  která 

zprostředkovává podpůrnou skupinku pro studenty s různým hendikepem.

P2  (1960)  utrpěl  v květnu  2016  kombinované  kraniocerebrální  poranění 

(subdurální  hematom,  subarachnoidální  hematom,  kontuze  mozku,  intrecerebrální 

hematom do bazálních ganglií,  edém mozku) následkem pádu ze schodů. Nelze však 

vyloučit  jako  příčinu  pádu  právě  intracerebrální  hematom  do bazálních  ganglií. 

Následky  pacienta  byly  velmi  široké:  pravostranná  hemiplegie,  motorická  afázie, 

dysfagie, respirační insuficience, ztráta zraku levého oka. Pacient byl nejdříve rychlou 

záchrannou  službou  převezen  do Nemocnice  Česká  Lípa,  odkud  byl  po provedení 

nejdůležitějších  vyšetření  transportován  do Krajské  nemocnice  Liberec.  Zde  byla 

provedena  kraniektomie  a pacient  byl  hospitalizován  na oddělení  JIP.  Přibližně 

po deseti  dnech  byl  přeložen  do ÚVN,  nejdříve  na oddělení  KARIM,  posléze 

na oddělení  DIOP.  Po třech  měsících  byl  přeložen  na oddělení  následné  péče,  kde 

probíhala intenzivní rehabilitce. Po čtyřech týdnech byl pacient dimitován do domácího 

prostředí.  Následně byl  přijat  na Rehabilitační  kliniku  Malvazinky,  odkud předčasně 

odešel  pro  subjektivní  nespokojenost  s neprofesionálním  přístupem  některým 

zaměstnanců.  Od října  2016  byl  pacient  trvale  v domácím  prostředí  s pravidelnými 

ambulantními  terapiemi  v ÚVN.  Pacient  pětkrát  týdně  docházel  na elektrostimulace, 

fyzioterapii a ergoterapii. Dále absolvoval třikrát týdně fyzioterapii v domácím prostředí 
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a dvakrát týdně logopedii. v létě 2017 byl pacient hospitalizován měsíc v Rehabilitační 

nemocnici  Beroun.  V současnosti  pacient  dochází  do ÚVN  jen  v rámci  aplikace 

botulotoxinu a kontrol do spastické poradny. Domácí fyzioterapie má stále. 

P3  (1951)  prodělal  v říjnu  2015  hemoragickou  CMP  do oblasti  bazálních 

ganglií.  Následkem  příhody  byla  těžká  pravostranná  hemiparéza  a fatická  porucha. 

Záchranná služba ho převezla do Thomayerovy nemocnice, kde byl první týden na JIP, 

dále  na lůžkovém oddělení  neurologie  a poslední  tři  měsíce  strávil  v LDN.  V únoru 

2016  absolvoval  rehabilitaci  v rehabilitačním  ústavu  Chvaly.  Po propuštění  se vrátil 

do domácího  prostředí.  Pacientova  manželka  se snažila  zajistit  další  rehabilitaci 

například  na Poliklinice  Budějovická  a v rámci  domácí  péče.  Dále  pacient  nastoupil 

na KRL,  kde  absolvoval  dva  měsíce  intenzivní  rehabilitace  v denním  stacionáři. 

V současnosti na KRL dochází na ambulantní terapie jednou za dva týdny, konkrétně 

na fyzioterapii, kruhový trénink a ergoterapii.

Rozhovory proběhly se třemi rodinnými příslušníky. RP1 je matkou P1, RP2 je 

manželka P2 a RP3 je také manželkou P3.

Dále byli pro rozhovory vybráni tři fyzioterapeuty. F1 spolupracovala s P1 při 

její  hospitalizaci  i ambulantních  terapiích  v ÚVN.  Pacientku  stále  potkává  v rámci 

kontrol spastické poradny ÚVN. F2 dlouhodobě pracuje jako soukromá fyzioterapeutka 

pro  P2,  třikrát  týdně  dochází  cvičit  s P2  do domácího  prostředí.  Rodina  P2  tuto 

terapeutku vyhledala na základě vlastní potřeby s pacientem intenzivně pracovat. F3 je 

současná fyzioterapeutka P3 z KRL, která s pacientem cvičí od jeho nástupu na kliniku. 

2.3.2 Analýza odpovědí pacientů

Otázky pro pacienty byly rozděleny do tří tematických okruhů. První se věnuje 

psychickému  prožívání  celé  situace.  Druhý  okruh  se zabývá  cvičením  v domácím 

prostředí. A poslední okruh je zaměřen na chůzi.

První okruh otázek pro pacienta  se zabývá psychickým prožíváním, které má 

na fyzioterapii vliv. Dozvídáme se zde, jak pacienti vnímali změnu svého zdravotního 

stavu,  jak  byli  spokojeni  s komunikací  se zdravotníky  a jak  na ně  působil  návrat 

do domácího prostředí. 

Své prožitky  popisovali  P1  a P2  s optimismem,  zatímco  P3 hovořil  o svých 

depresivních sklonech. P1 má ke svému zdravotnímu stavu a celé rehabilitaci pozitivní 
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postoj: „Nikdy jsem žádný deprese neměla, ale samozřejmě to nic příjemnýho nebylo...  

Nejvíc mi na tom vadilo, že jsem měla jet další semestr studovat do Německa a to mi  

nevyšlo. A celou rehabilitaci jsem brala jako takový prázdniny a pobyt v rehabilitačním 

ústavu jako takovej tábor.“  P3 se se svým zdravotním stavem vypořádával postupně: 

„Ze začátku to bylo hrozný a nemohl jsem se s tim srovnat.  Ale teď už jsem se s tim 

smířil, zvykl jsem si. Třeba občas spadnu, ale vim, že se musim zvednout, otřepat se a jít  

dál.  Vim,  že už  to  nebude  jako  dřív.  Člověk  se musí  posouvat  po malých  krůčcích  

dopředu.“ P3 také dává příklad toho, co jeho psychický stav zhoršovalo: „Pro mě bylo  

otřesný,  že jsem  musel  ležet  několik  hodin  na pokoji  s mrtvym  člověkem  na JIPce  

a stejnej zážitek jsem měl i pak na LDN.“.

Všichni tři pacienti se těšili na návrat domů, který pro ně byl velmi důležitý. P2 

a P3 popisují, že pro ně bylo těžké zjištění, co doma teď nezvládají, ale zároveň je to 

motivovalo ke zlepšení.

Všichni  pacienti  reagují  stejně  na otázku,  zda  byli  spokojeni  s komunikací 

se zdravotníky.  Odpovídají  jednoznačně  negativně.  V nemocnicích  z jejich  pohledu 

nedostávali  dostatečné informace, většinu jim jich dokonce zprostředkovávali rodinní 

příslušníci.  P1 dodává,  že měla  někdy pocit,  že personál  přímo obtěžuje  a tak raději 

ležela několik hodin na lůžku pomočená. Únik moči popisuje jako jeden z nejhorších 

důsledků poškození mozku, který ji zpočátku provázel.

Druhý  okruh  otázek  pro  pacienty  se zabývá  cvičením  v domácím  prostředí. 

Zjišťujeme, zda s pacienty doma fyzioterapeuti nebo rodinní příslušníci cvičili a jaké to 

pro ně bylo.

Na otázku,  zda  s pacienty cvičil  někdo  v domácím prostředí odpovídají  P2 

a P3 jednoznačně, s oběma pány cvičily jejich manželky i externí zdravotníci. S P2 cvičí 

doma  kromě jeho  ženy  i soukromá  fyzioterapeutka.  S P3  doma cvičila  rehabilitační 

sestra. P2 se svěřuje, že někdy je cvičení lepší s manželkou než s terapeutem. P1 však 

o cvičení doma nemluví:  „Nedá se říct,  že by se mnou cvičili.  Ale pomohli mi udělat  

šikmou plošinu na protahování nohy.  A taky se mnou hodně chodili  a dělali  se mnou 

různý aktivity. Hodně se mi věnovali. A máma se mnou dost trénovala řeč.“

Odpověď  na dotaz,  zda  měli  rodinní  příslušníci  možnost  se do fyzioterapie 

zapojit, se opět u respondentů příliš neliší, příležitost dostali většinou jen tehdy, pokud 
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o ní  usilovali.  Výjimkou  byl  P3,  který  se setkal  s jiným  přístupem  na Klinice 

rehabilitačního lékařství, kde spolupráce přišla přímo od fyzioterapeuta.

Poslední  okruh  je  zaměřen  na vývoj  a trénink  chůze  a vliv  psychologických 

faktorů na chůzi.

U dotazovaných pacientů probíhal  vývoj chůze podobně. Všichni pacienti byli 

nejdříve  hemiplegičtí,  ale  postupně  se začala  objevovat  hybnost  v různé  intenzitě. 

Nejrychlejší průběh zlepšování chůze byl u P1, začala chodit několik týdnů od příhody 

s kolenní ortézou a oporou dvou terapeutů. Postupně se opora zmenšovala, vzdálenost 

prodlužovala, poté začala chodit zcela bez opory a nakonec i bez ortézy. Na otázku, zda 

používala nějaké opěrné pomůcky odpovídá: „Ne, já jsem měla ze začátku jenom vozík  

a pak jsem začala chodit  s terapeutama. Oni mi to vysvětlovali  nějak tak, že bych si  

na tu hůl moc zvykla a že pro mě bude lepší chodit rovnou od začátku bez ní.“ Nyní je 

se svou chůzí spokojená: „Chodim sama skoro jako předtim, ale teda na pochod Praha-

Prčice bych asi nešla.“

U P2 a P3 byl postup mnohem pomalejší. Hybnost dolní končetiny se dosud plně 

neobnovila.  P2 se pohyboval  nejprve  pomocí  invalidního vozíku.  S chůzí  začal  ještě 

se zcela plegickou končetinou, opíral se o vysoké chodítko, z každé strany poskytoval 

oporu jeden terapeut a třetí pasivně posouval plegickou dolní končetinu. Často jedním 

z těchto tří  lidí  byla manželka.  Postupně začal  používat  čtyřbodovou hůl,  oporu měl 

z jedné  strany  a nakonec  byl  schopen  jít  s tříbodovou  holí  sám.  Po více  než  roční 

rehabilitaci při chůzi upadl, zlomil si krček femuru a byla mu operována TEP kyčelního 

kloubu. Celý proces se tak vrátil na počátek. P3 se také nejdříve pohyboval na vozíku. 

V nemocnici se poprvé postavil a přešel chodbu s chodítkem. Postupně začal používat 

čtyřbodovou  a někdy  i tříbodovou  hůl.  Na KRL mu F3  doporučila  využívat  rolátor, 

se kterým je pacient jistější a samostatnější. 

Vývoj  chůze  ovlivňoval  i jejich  postoj k ní.  Všichni  pacienti  byli  velmi 

motivovaní a reedukaci chůze vnímali jako zásadní. Trénování chůze neomezoval ani 

strach, přestože všichni měli zkušenosti s pády. P1 a P2 udávají,  že podobně důležitá 

pro ně byla reedukace řeči, protože z jejich pohledu porucha řeči ovlivňovala všechno 

ostatní.
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2.3.3 Analýza odpovědí rodinných příslušníků

Vzhledem k tématu celé práce je této části věnována největší pozornost.

První  okruh  se týká  komunikace  se zdravotníky.  Druhý  okruh  je  zaměřen 

na psychický stav rodinných příslušníků. Ve třetím tématickém okruhu směřují otázky 

k domácímu prostředí. Čtvrtý poslední okruh se věnuje zapojení rodinných příslušníků 

do fyzioterapie. 

První  okruh  se týká  komunikace se zdravotníky.  Dozvídáme  se zde 

o spokojenosti  rodiny  se získáváním  informací,  o zdravotním  stavu  pacienta 

a s koordinací  rehabilitačního  procesu.  Všichni  respondenti  mají  shodný  pocit, 

že komunikace  se zdravotníky  nebyla  dostačující  a často  probíhala  neprofesionálně. 

Na otázku,  zda  byli  s komunikací  spokojeni  odpovídá  RP1:  „Jak kdy,  třeba jedna 

doktorka na rehabilitačnim oddělení mi hrozně vyhovovala, ale neměla na mě moc čas.  

A třeba rehabilitační ústav mi doporučila až kamarádka neuroložka.“ 

Velmi  podrobnou  odpověď  poskytla  RP2,  která  udává  několik  zajímavých 

až alarmujících  postřehů  a zkušeností:  „Když  mi  zavolali,  že je  manžel  v ohrožení  

života, vybil se jim telefon a já se nemohla dovolat zpět. Nebo párkrát mi zaměstnanci  

řekli, že je někdy lepší, když to ty lidi nepřežijou. Nebo převezli manžela z nemocnice  

v Liberci do Prahy a neřekli mi to, takže já jsem jela za manželem 100 km do Liberce 

a nenašla jsem ho tam. A taky telefonáty z nemocnice nezobrazují  žádné číslo,  takže  

když  hovor  nestihnete  přijmout,  nemůžete  zavolat  zpět  a jenom  se děsíte.“ Dále 

se respondentka svěřuje s pocitem, že k tomu, aby komunikace dobře fungovala, musela 

vyvíjet  úsilí  především  ona  sama:  „Všechno  to  byly  takový  diplomatický  úkoly,  

získávání  informací  byl  jeden  z nejtěžších  úkolů.  Většina  doktorů  neustále  působila,  

jako  že na mě nemá čas  a jasně  mi  dávala  najevo  odstup.  Snažila  jsem se udržovat  

se všema  zdravotníkama  vztah  v produktivní  rovině,  aby  byl  co  nejpřínosnější  pro  

manžela. Takže si myslim, že člověk na to potřebuje určitou dávku sociální inteligence,  

aby byl dostatečně přátelský a snaživý, ale ne příliš, aby je neotravoval.“.

RP3  má  ke komunikaci  se zdravotníky  připomínky: „Hlavně  jsem  musela  

věnovat komunikaci úsilí, musela jsem se aktivně snažit získat informace. A občas mi 

přišel přístup personálu dost neprofesionální, třeba když ze začátku nepil, tak ho sestry  

nekontrolovaly  a já  si  toho musela  všimnout  a upozornit  na to.  Nebo se s nim nešly  

projít a jenom řekly, že tam rehabilitační pracovník není a oni to dělat nebudou.“
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Další otázka směřuje k řízení a plánování rehabilitačního procesu. Otázka zní, 

zda  se rodiny  setkali  s někým,  kdo  by  je  celým  rehabilitačním  procesem  provázel. 

Odpovědi všech respondentů jsou jednoznačně negativní. RP2 si plně tuto skutečnost 

uvědomovala a proto se ona sama stala tímto koordinátorem: „Vnímala jsem, že systém 

péče v akutní fázi byl po odborný stránce na té nejlepší možné úrovni, ale v chronické 

totálně pokulhává. Velkým problémem bylo právě propuštění z nemocnice, kdy jsme byli  

vyplivnuti  do prázdna.  Nebyla  žádná  osoba,  která  by  nás  dál  vedla  a rehabilitaci  

koordinovala. Přitom bylo jasné, že manžel stále potřebuje intenzivní rehabilitaci. Ale  

všechno bylo na mně. Takže myslim, že to je velká slabina v našem systému. Kdybych  

nebyla  z lékařské  rodiny,  asi  bych se takhle  neorientovala  a nemohla bych se takhle 

angažovat, možná i díky mé znalosti latiny a řečtiny.“

Odpověď RP3 byla velmi podobná:  „Pídila jsem se všechno sama. Nikdo mi 

neřikal, jaký máme všechny možnosti, jak máme postupovat, co nás ještě čeká a tak.  

Člověk dostal informace, jenom když o to usiloval.  Zjišťovala jsem dlouho o lázních,  

žádali jsme o ně, ale bylo to zamítnutý.  Jste ztracenej a ještě k tomu u mě si všichni  

myslej, že zvládnu všechno sama, protože jsem zdravotní sestra. Samozřejmě, že mi to  

asi  trochu  pomohlo  se orientovat,  ale  mám  pocit,  že opravdu  někdy  kvůli  tomu 

zdravotníci nevěnovali takovou pozornost tomu mi něco vysvětlovat.“

Druhý  okruh  je  zaměřen  na psychický  stav  rodinných  příslušníků.  Rodinní 

příslušníci zde popisují své pocity, náročnost celé situace a zmiňují se o tom, zda někdo 

nabídl nějakou pomoc jim, například psychologickou. 

Náročnost celé situace popisuje RP1: „Bylo to hrozně těžký. Ale pak jsem byla  

šíleně nadšená, při každym pokroku, když třeba řekla první slovo...“. RP2 popisuje svůj 

pohled: „Je to těžký.  Trvá to  dlouho, posunujeme se milimetr  po milimetru,  ale  furt  

vidíme pokrok. A já jsem strašně šťastná, že se mu nezměnila osobnost. A taky, že vůbec 

přežil  a kam  až jsme  se dostali.  Dozvěděli  jsme  se,  že dvě  třetiny  lidí  s takovýmhle  

poškozením umírá... Myslim, že pro oba byla těžká ta masivní sociální deprivace, ale  

pomalu  se navracíme  zase  zpět  mezi  staré  přátelé  k našim starým aktivitám.“  RP3: 

„Ze začátku jsem byla totálně vyřízená. Večer jsem přišla z nemocnice a musela jsem 

vypnout. Ale on byl teda hodně pesimistickej. Je to jako na houpačce, furt se objevujou  

další a další překážky, ale taky přicházej ty hezký momenty, kdy se něco manžel naučí  

a tak. Já jsem hlavně ráda, že teď už jsme to zase my… Třeba už jsme spolu poprvé zase  
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tancovali,  to  bylo  krásný.  A furt  si  dáváme nějaké  cíle,  třeba jedním velkym  je jet  

na dovolenou k moři.“

Odpovědi na otázku, zda přímo jim byla  nabídnuta nějaká pomoc (například 

psychologická)  se opět  shodují.  Odpovědi  zní  negativně.  Nikomu  nebyla  projevena 

účast  natož  nabídnuta  pomoc  se zvládáním  obtížné  životní  situace.  RP3  vnímá 

jednoznačně příznivější a přátelštější přístup na KLR než v předchozích zařízeních. RP2 

odpovídá: „Ne, to vůbec! To jste mě teda rozesmála. Absolutně nikdy, to ten systém  

vůbec  nenabízí.  Nikdy  si  na mě nikdo nenašel  čas,  že by  si  se mnou sedl  a všechno 

rozebral. Ale největší podporou mi byla moje maminka, která je lékařka, ta se mnou 

ochotně všechno probírala...“

V třetím tématickém okruhu směřují otázky k domácímu prostředí. Respondenti 

popisují, jaký pro ně byl pacientův návrat domů, jestli museli domácí prostředí nějak 

upravovat a zda pacienti někdy doma zůstávají sami. 

První otázka zněla: jaký byl pro RP návrat jejich blízkého domů. Pro všechny 

rodinné  příslušníky  šlo  o příjemnou  změnu,  která  ovšem  přinášela  řadu  problémů. 

Jedním z nich byla absence koordinace další  rehabilitace.  Rodinní  příslušníci  museli 

řešit, co dál. P2 a P3 museli čelit realitě, že nejsou schopni fungovat samostatně jako 

dřív,  to  je  ale  zároveň  více  motivovalo  ke zlepšování.  RP1  popisuje  návrat  domů: 

„Nejdřív jsme šli domů jenom na zkoušku v září, když ještě byla hospitalizovaná a viděli  

jsme, že je  to vlastně v pohodě.  Když se vrátila  domů nastálo,  byla v podstatě  úplně 

soběstačná.  Takže  jsem  jí  po pár  dnech  začala  nechávat  samotnout,  sice  jsem 

se ze začátku trochu bála, ale ona sama chtěla, abych já normálně chodila do práce.  

A doma všechno sama zvládala.“. RP2 vypráví o návratu: „My jsme se ho snažili brát  

domů  aspoň  na chvíli  co  nejdřív,  už  vlastně  z DIOPU  na odpoledne  (jako  jediní),  

postupně i na víkendy. No a když ho propustili, měli jsme obrovskou radost, že je éra 

hospitalizací za náma, ale přinášelo to s sebou pro mě obrovskou odpovědnost v oblasti  

ošetřovatelské i rehabilitační. Trvalo mi chvíli, než jsme se doma zajeli, zvykli co a jak 

bude fungovat a než jsem vytvořila nějakej řád dne, kdy co budem dělat. Umožnilo nám  

to se vracet k normálnímu životu.“

Druhá  otázka  se týkala  změn  v domácím  prostředí. V domácnostech  bylo 

nutné  provést  různé  úpravy.  RP1 popisuje,  že jedinou  úpravou byla  instalace  madla 

do vany. Nejrozsáhlejší změny podstoupila rodina P2: „Ložnice je v hornim patře, takže  

54



než se naučil chodit do schodů, tak spal v jinym pokoji. Pronajali jsme si polohovací  

postel,  pořídili  jsme si nástavec na WC a přidělali  zábradlí  na schody. A přistěhoval  

se k nám starší syn na osm měsíců, aby nám pomáhal.“ Rodina RP3 neprováděla žádné 

výrazné změny, jen si pořídili toaletní křeslo, nástavec na wc a sedačku na vanu.

Poslední  otázka  k domácímu  prostředí  zjišťovala  vnímání  samostatnosti 

a soběstačnosti pacienta  po návratu  domů.  RP1  a RP3  se shodují,  že velmi  brzy 

po jejich návratu domů mohli pacienti  trávit čas doma sami. Na rozdíl od RP2, která 

svého manžela samotného nenechává, protože se o něj bojí: „On se sám nepostaví, není  

dostatečně  stabilní  na to,  aby  sám chodil,  kdyby  se něco stalo,  tak  mi  ani  pořádně  

nevysvětlí  v telefonu,  co  se děje  a taky  přeceňuje  své  síly.  A už  jednou  to  dopadlo  

operací  krčku  stehenní  kosti  a to  už  nechci  nic  podobného  zažít,  byla  to  obrovská  

komplikace...“

Poslední čtvrtý okruh se věnuje zapojení rodinných příslušníků do fyzioterapie. 

Rodinní  příslušníci  nás informují,  jestli  se zapojili,  jak to  probíhalo,  od koho získali 

instrukce a jak konkrétně se podíleli na reedukaci chůze.

První  otázkou  bylo,  zda  se někdo z rodinných  příslušníků  do rehabilitace 

zapojil,  případně do jaké formy. RP1 uvádí,  že se nikdo systematicky do rehabilitace 

nezapojoval,  nikdo  je  k tomu  ani  nevedl.  Ale  ona  sama  si  hledala  cestu,  jak 

se na rehabilitaci podílet. „Na začátku v nemocnici nám řekli, že je důležitý, aby od nás 

dostávala co nejvíc podnětů. Takže jsme si rozdělili v rodině směny a každej den za ní  

někdo v určitou dobu přišel a něco s ní dělal. Povídali jsme jí, zpívali jsme jí, četli si  

s ní a tak.“. Také se velmi intenzivně věnovala řeči a rozvoji jemné motoriky: „Udělala  

jsem pro  ní  kartičky  s různejma slovama,  například  pocity,  zelenina,  oblečení  a tak 

a ona to měla pojmenovávat, třídit a různě přiřazovat. Hrály jsme třeba pexeso, karty  

a různý deskový hry, navlíkaly korálky, vybarvovala omalovánky. Říkala jsem jí různý  

dětský říkanky,  kde člověk pracuje se svym tělem. Nebo jsme vždycky na ulici  řikaly  

barvy a značky aut nebo poznávaly stromy... Taky jsem pro ní měla různý doplňovačky  

přísloví a písniček. A všechno tohle měla moc ráda. Postupně jsem to ztěžovala a začaly  

jsme  pracovat  s odbornými  texty  týkající  se jejího  oboru.“ Dále  se snažila  vést 

pacientku  k pohybu.  Chodila  s ní  na procházky  a postupně  zvětšovaly  vzdálenosti. 

Cvičily  spolu  ve venkovním  fitness  parku,  věnovaly  se plavání  a jízdě  na kole. 

K pohybu ji  motivovala  a pomáhala  celá  rodina.  S bratrem v zimě lyžovala.  Na letní 
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dovolené  s rodinou plavala  v moři  a absolvovala  tůry  v horách.  S otcem se věnovala 

nácviku  řízení  automobilu.  Dobrovolně  chodí  na kruhový  trénink  ve škole.  Takže 

rehabilitace vlastně probíhala automaticky, jejím aktivním životem. Ale jediné oficiální 

instrukce  ke cvičení,  které  rodina  dostala,  byly  o protahování  m.  triceps  surae 

na nakloněné rovině, které P1 poctivě prováděla. 

RP2 odpovídá jinak: „Já jsem se terapií účastnila od začátku, ale teď si nejsem 

jistá, jestli mi to někdy někdo nabídl, nebo jestli jsem si o to musela říct. Hodně jsem 

se ptala a snažila si zjistit informace i třeba z lékařských článků. Ale na to, aby se mi 

někdo věnoval,  bylo málo času,  měla jsem pocit,  že je otázkama zdržuju.  Nejvíc  mě 

naučila  naše  soukromá fyzioterapeutka.  Ona je  pro  nás  klíčová,  je  skvělá  odborně  

i lidsky a to vede k absolutní efektivitě.“

RP2 popisuje co všechno s manželem dělá: „Hlavně protahování, ráno a večer  

i během dne, posilování hýžďových svalů, jízda na rotopedu, chůze do schodů, trénink 

stability  ve stoji  u linky.  U televize každý večer elektrostimulujeme walkaidem. On si  

cvičí  i sám, třeba zvedá nějakou tyč. Potom hodně pracujem na logopedii  – kdykoliv  

během  dne,  v autě,  při  čtení.  Cvičíme  tak  3  hodiny  denně,  takže  je  nutná  tvrdá  

disciplína, je toho hrozně moc. Postižení je mnohočetné, takže někdy se něčemu dává 

priorita  a čas  na úkor  něčeho  jiného.  Někdy  je  až otravný,  jak  se ten  běžnej  život  

s terapií prolíná. Vlastně není jasná hranice mezi tim, kdy třeba cvičíme řeč a kdy spolu 

jen trávíme společnou chvilku u čaje... Stejně tak s chůzí.“ První informace o zapojení 

dostala na JIP v Liberci, kde jí sestry učily o bazální stimulaci. Jak s manželem cvičit 

se naučila  hlavně  od své  soukromé  fyzioterapeutky.  Instrukce  ale  dostala  také 

ve spastické poradně. Stěžuje si však, že setkání zde bývají často velmi rychlá, proto je 

pro ni někdy těžké se v nich stíhat orientovat. A v nemocnici v Berouně si ujasnila, jak 

má s manželem pracovat s ohledem na své zdraví. RP2 bere cvičení s manželem velmi 

zodpovědně a chce ho provádět správně  „Já si uvědomuju, že stačí, když nějakej cvik  

budu provádět  trochu jinak,  a už  to  nebude mít  žádnej  efekt,  takže se ráda ujišťuju  

a nechávám se F2 kontrolovat. Já ty věci chci dělat správně, aby opravdu měly efekt.“

RP3 chodila za manželem hned od začátku denně a intenzivně se mu věnovala, 

hrála s ním hry a snažila se ho rozptýlit.  V rámci rehabilitace od domácí péče získala 

základ  informací  o práci  s pacientem,  sama si  však není  jistá  jestli  se jednalo přímo 

o fyzioterapii  či  jen  o rehabilitační  ošetřovatelství.  Konkrétní  instrukce  ke cvičení 
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s manželem  získala  převážně  až na KRL.  Byla  vedena  k tomu,  že nemá  věci  dělat 

za pacienta,  nemá  mu  pomáhat  ve věcech,  které  by  mohl  zvládat  sám.  Také  se zde 

poprvé  pořádně  dozvěděla  o spasticitě.  „Já  bych  s nim  cvičila  víc  i předtim,  ale  

nevěděla jsem, jak na to a nechtěla jsem mu ublížit.  To prostě laik nemůže vědět, je  

potřeba někdo, kdo mu to vysvětlí a naučí ho to. Mě by třeba předtim vůbec nenapadlo  

protahovat 10 minut!“ Konkrétně cvičí hlavně protahování a opakované pohyby.

Poslední otázkou je zapojování rodinných příslušníků do reedukace chůze. Jak 

již RP1 výše uvedla, žádné specifické instrukce nedostala, ale svoji dceru k chůzi velmi 

intenzivně vedla. Nejprve jí byla i fyzickou oporou, pak ji hlavně motivovala a chodila 

s ní na procházky a dělala s ní různé aktivity. V nemocnici odpozorovala, jak s ní chůzi 

nacvičovali terapeuti a doma se tím pak inspirovala. RP2 odpovídá na otázku jak trénují 

chůzi:  „Chůzi trénujeme hlavně tim, že prostě chodíme. Snažíme se chodit  co nejvíc.  

Potom cvičením u linky,  kdy  cvičíme  stoj,  stabilitu  a přenášení  váhy.  Pak  veškerym 

cvičením k tomu taky směřujeme. Taky to šlapání na rotopedu. A vlastně neustále, když  

jdeme někam na procházku, za kulturou, na oběd a tak.“

Velmi  podobně odpověděla  RP3,  ta  ale  ještě  poukazuje  na problém aplikace 

chůze  do běžného  života  „Je  pro  nás  těžký  chůzi  začlenit  do praxe,  nejenom  jako  

cvičení  samo o sobě...  Protože když  jdem někam dál,  musíme používat  vozík.  Takže  

manžel sice chodí po bytě a nebojí se, ale nemohl by si třeba sám dojít pro noviny. A já  

nechci jenom hnusnou rutinu, chodit za každou cenu v určitou dobu stejnou trasu. Ale  

zase chodim do práce, takže to moc jinak nejde. A když chcem podniknout něco většího,  

je potřeba ten vozík. Tak je to prostě takový komplikovaný. Ale děláme to třeba aspoň  

tak, že střídáme chůzi a jízdu na vozíku.“

2.3.4 Analýza odpovědí fyzioterapeutů

V prvním  tématickém  okruhu  terapeuti  hodnotí  zapojování  rodinných 

příslušníků  do fyzioterapie.  Druhý  okruh  se zabývá  pohledem  terapeutů  na přístup 

rodinných  příslušníků  k zapojení  do fyzioterapie.  Třetí  tématický  okruh  specifikuje 

realizovanou fyzioterapii u pacientů včetně instrukcí obdržených rodinnými příslušníky 

od fyzioterapeutů.

První tématický okruh se zabývá pohledem terapeutů na zapojování rodinných 

příslušníků  do fyzioterapie.  Terapeuti  se představují,  hodnotí  současný  systém, 
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obtížnost cvičení a reálnost zapojení rodinných příslušníků.

V úvodu  se terapeuti  představují  a popisují  svou  cestu  k pacientům.  F1 

se poprvé setkala s pacientkou při její hospitalizaci v ÚVN. Dále s ní pracovala v rámci 

ambulantních  fyzioterapií  po jejím  propuštění  z nemocnice.  V současnosti  se stále 

s pacientkou setkává při kontrolách ve spastické poradně.

 F2  cvičí  s P2  třikrát  týdně  v jeho  domácím  prostředí  a také  instruuje  RP2 

ke cvičení s P2. K práci v této rodině se dostala díky známosti s logopedkou, která s P2 

spolupracovala. Svou předchozí zkušenost s fyzioterapií pacienta po poškození mozku 

v domácím prostředí popisuje: „Nebylo to nic oficiálního. Neni to moc běžný. Podle mě  

lidi ani neví, že nějaká možnost domácí fyzioterapie existuje. A taky by pro lidi mohl  

bejt  problém s penězma, tohle  nejde přes pojišťovnu,  ale na dohodu“.  F2 si  stěžuje, 

že neviděla  dokumentaci  pacienta  a informace  o vývoji  zdravotního  stavu  a postupu 

rehabilitace tedy dostávala zprostředkovaně od rodiny. 

F3  začala  spolupracovat  s P3  přibližně  rok  po absolvování  rehabilitace 

v rehabilitačním  ústavu  v Chvalech,  kdy  vyhledali  pomoc  v KRL.  „Než  se ke mně 

dostal,  rok  měl  nějakou  fyzioterapii  asi  jednou  týdně.  A ještě  je  otázka,  co  

za fyzioterapii  to  bylo.  A to  si  myslím,  že byl  velký  problém a díky  tomu je  pacient  

trochu zanedbaný. Myslím si,  že by na tom mohl být mnohem lépe,  kdyby intenzivně  

cvičil.“

Fyzioterapeutky  vysvětlovaly  svůj  pohled  na současný  stav  systému 

zapojování  rodinných  příslušníků  do fyzioterapie.  F1  vnímá  celkově  spolupráci 

s rodinnými  příslušníky  jako  velmi  důležitou.  Rodinného  příslušníka  chápe  jako 

prostředníka vzájemné komunikace mezi pacientem a terapeutem:  „Může nasměrovat  

nové  terapeuty  k rozjetému  plánu  a cíli.“.  Uvědomuje  si,  že některým  terapeutům 

nemusí být přítomnost rodiny při terapiích příjemná, přesto vidí jejich zapojení jako 

potřebné: „Protože potom jsou to rodinní příslušníci, kteří jsou s nimi pak doma, takže  

musí mít nějakou představu, co s nimi dělat a jak jim neuškodit. Když mu věnují svůj čas  

a energii, je důležité, aby to dělali správně. A hlavně rodinný příslušník není důležitý  

jen z pohledu fyzické pomoci, ale i té psychické,  může svého blízkého ke cvičení vést  

a motivovat.“

 F2: „On žádný systém není, já si myslim, že to vůbec nefunguje! Fyzioterapeuti  

často rodině následnou spolupráci nenabídnou, takže je pak na rodině,  do jaké míry  
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se bude snažit k instrukcím dostat. Ale tu rodinu to třeba ani nenapadne nebo se bojí,  

takže pak se nic nedělá. Měla by se dělat asi nějaká osvěta. Možná i nějaký letáčky by 

pomohly.“ 

F3: „Já si myslím, že spolupráce s rodinou je potřeba. Ale je důležité  udržet  

určitou hranici. Aby se moc nepletli a neměli pocit, že toho ví víc než terapeuti.“ 

F2 a F3 se obě shodují,  že je  možné rodinné příslušníky naučit mnoho.  F2: 

„Záleží na intelektu rodinnýho příslušníka, jak je schopný to pochopit. Ale asi neni nic,  

co  by  nemohl  dělat,  když  bude  respektovat  kontraindikace.  Což  tady  u manželky 

pacienta je trošku problém, protože ona je hodně aktivní a ze začátku například úplně 

nerespektovala specifická opatření pacienta po TEP kyčle. A nebo někdy protahovala 

svaly kyčelního kloubu v příliš velkém rozsahu.“ F3: „Může to zvládnout každej, když  

se o to zajímá.“

Druhý  okruh  se zabývá  pohledem  terapeutů  na přístup  rodinných  příslušníků 

k zapojení  do fyzioterapie.  Terapeuti  zde  popisují  motivaci  pacientů  a rodinných 

příslušníků a spolupráci s nimi. Dále také mluví o své osobní zkušenosti se zapojováním 

rodinných příslušníků u jiných pacientů.

F1  si  velmi  pochvaluje  aktivní  přístup  a motivaci P1  k fyzioterapii. 

I se spoluprací s RP1 nebyly z pohledu fyzioterapeutky žádné problémy. Na rozdíl však 

od RP2 a RP3 nebyla její spolupráce přímo při fyzioterapii tak potřebná.

F2 a F3 si obě pochvalují motivaci manželek pacientů a spolupráci s nimi. Obě 

dokonce  tvrdí,  že někdy  je  jejich  motivace  možná  až příliš  velká. F3:  „Oba 

spolupracují, jsou motivovaní, a cviky provádí poměrně správně. Nikdy nebyly žádné  

problémy. Jen někdy mi přijde, že P3 je motivovaný až moc a nezná mez, kdy je lepší už  

skončit.“ F2: „Jsem s nimi spokojená, hodně spolupracují, ale někdy je to náročný. RP2  

je  někdy  je  až moc  aktivní.  Chce  všechno  vědět  a vidět  a někdy  nerespektuje  určité  

limity  nebo pravidla.  Například bylo těžké jí  vysvětlit,  jak a proč má chodit  pacient  

s holí ze schodů a vlastně i po rovině. A někdy má také možná až moc vysoká očekávání  

a je těžké jí uvést do reality.“. 

F2 dále popisuje obdivuhodné nasazení RP2: „Kromě toho, že s pacientem sama 

cvičí,  zařídila  mu  individuální  logopedii,  logopedické  skupinky,  fyzioterapii,  čte  si  

o problematice  a snaží  se s manželem  udržet  kulturní  a sociální  život,  chodí  spolu  

na nejrůznější akce.“ 
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F3  si  je  také  vědoma  velké  zátěže  RP3  a náročnosti  její  situace,  dokonce 

se bavila s RP3, jestli by nechtěla nějakou formu pomoci psychologa. RP3 odmítla, ale 

tato  iniciativa  ze strany  terapeuta  je  příkladná.  (Poznámka:  Rozhovor  s RP3  byl 

proveden ještě před touto nabídkou, proto se její odpověď liší).

U RP2 a RP3 vidíme velkou motivaci a věnované úsilí. Je otázkou, do jaké míry 

jsou zapojováni do fyzioterapie právě pro tuto svou motivaci a vlastní iniciativu nebo 

díky iniciativě ze strany terapeuta. Proto všem fyzioterapeutům byla položena otázka, 

zda pracují s rodinnými příslušníky i u jiných pacientů. F1 naopak spolupracuje u jiných 

pacientů  s jejich  rodinnými  příslušníky více.  P1  pro  ni  byla  velmi  samostatná  a tak 

neviděla  zapojení  jejích  rodinných  příslušníků  jako  zásadní.  Rodinné  příslušníky 

instruuje  ve spolupráci  s ergoterpeutem  hlavně  o pomoci  s praktickými  úkony 

v domácím prostředí jako jsou přesuny do vany, na wc, do auta atd. V případech, kdy 

pacient  není  schopen  nějakých  cviků  sám,  zapojí  rodinné  příslušníky  přímo 

do fyzioterapie.

F2 pracuje  na ambulanci,  kde  se setkává  s méně  závažnými  diagnózami,  kde 

zapojování rodinných příslušníků většinou není nutné. 

F3  se snaží  zapojovat  rodinné  příslušníky  obecně,  ale  někdy  je  to  nemožné, 

protože  na kliniku  nedochází. Je  pro  ní  zásadní  alespoň  ukázat  rodině  dovednosti 

pacienta  v rámci  aktivit  běžného  denního  života  a vést  je  k tomu,  aby  za pacienta 

nedělali  nic,  pokud  to  není  nezbytné  a podporovat  tak  pacientovu  co  největší 

samostatnost.

Třetí  tématický  okruh  specifikuje  proběhlou  fyzioterapii  u pacientů  včetně 

instrukcí obdržených rodinnými příslušníky od fyzioterapeutů. Fyzioterapeuti popisují, 

co  členy  rodiny  učili,  jak  se podíleli  na reedukaci  chůze  a hodnotí  možnost  kontrol 

a eventuálních oprav rodinných příslušníků.

Instrukce  zadávané  RP1  od F1  směřovaly  převážně  mamince  pacientky. 

„Chtěli jsme, aby před propuštěním všechno doma s maminou natrénovala, takže jsme jí  

pouštěli  na propustky.  A maminku  jsme  instruovali,  ale  spíš  o takových  praktických  

věcech. Ne přímo cvičení, ale třeba jak jí poskytovat zevní oporu. Nebo jsme jí učili, jak  

by jí měla pomoct, kdyby spadla. Ale přímo do fyzioterapie jsme jí nezapojovali“

S P2  a P3  cvičí  jejich  ženy  a obě  ke cvičení  instruovaly  jejich  současné 

fyzioterapeutky F2 a F3. F2: „Úkoly jsem jim zadávala já. Než se dostali ke mně, tak 
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skoro  žádný  instrukce  vlastně  nedostali.  Pak  během  zimy  2017  začali  chodit  

do spastický poradny a tam teda už nějaký úkoly dostali. A taky nějaké instrukce získali  

v rámci  ambulantní  ergoterapie  ÚVN.“  Pacient  a jeho  žena  byli  tedy  poprvé  řádně 

edukováni ke cvičení v listopadu 2016, přestože k příhodě došlo v květnu 2016 a navíc 

od fyzioterapeuta, kterého si sami zařídili.

F2 a F3 popisují  konkrétně,  co rodinné příslušníky učily.  F2:  „Jak správně 

protahovat horní i dolní končetinu,  jak správně polohovat.  Oni třeba vůbec nevěděli  

o antispastické poloze a jak s tim začali, tak přestalo bolet rameno. No a hodně jsme 

se věnovali  chůzi,  tréninku stability  s přenášením váhy ve stoji  u kuchyňské linky.  Já 

dělám s pacientem hodně Vojtovu metodu, ale to jsem je neučila. Já myslim, že by to  

zvládli, ale je pro ně těžší vidět tam ten efekt…“ F3: „Nejdřív se RP3 hlavně koukala  

a postupně se učila. Učila jsem je trénovat nášlapy vedle linky, přenášet váhu ve stoje,  

chodit  s čtyřbodovkou.  A učila  jsem  jí,  jak  ho  má  při  chůzi  rovnat,  symetrizovat  

a celkově korigovat. A sama si o tom aktivně zjišťuje.“

Všechny  terapeutky  zastávají  názor,  že cvičit  by  měli  pacienti  i sami,  podle 

svých schopností. Všichni pacienti si cvičí sami protahovací cviky a opakované pohyby.

Aby fyzioterapie od rodinných příslušníků probíhala správně, je důležité pečlivé 

zaučení,  ale  poté  i možnost  kontroly  a oprav.  F2 a F3 tuto  možnost  mají.  F2:  „Je 

důležité jim opakovat, jak to mají dělat, kontrolovat a opravovat je. Když si byla RP2  

v něčem nejistá, sama chtěla, abych jí zkontrolovala.“ Přestože RP1 přímo s P1 necvičí, 

s F1  se stále  vídá  v rámci  kontrol  ve spastické  poradně.  Takže  i ona  má  možnost 

od fyzioterapeutů získávat informace. 

Dále fyzioterapeuti  popisují průběh  reedukace chůze.  F1:  „S chůzí souviselo  

vlastně  jakékoliv  cvičení  dolní  končetiny,  které  jsme  s ní  dělali  jako  prolongované  

protahovaní  tricepsu,  opakované  pohyby  a další  cviky  k posílení  dolní  končetiny.  

Vlastně  v celé  fyzioterapii  jsme se zaměřovali  na intenzitu  a stejně  to  bylo  i u chůze.  

Také jsme museli zvýšit kondici pacientky. Využívali jsme FES na posílení dorzálních 

flexorů.  Nebo jsme ze začátku používali  Lite-Gait k odlehčení zdravé strany těla pro 

větší zatížení té paretické. A podobný přístroj Andago. Taky jsme zkoušeli dynamický  

chodník.  Nikdy  nepoužívala  žádné  opěrné  pomůcky,  protože  se hrozně  rychle  

zlepšovala,  takže je  ani  nepotřebovala.  Jenom ze začátku při  prvních vertikalizacích  

do stoje jsme používali vysoké chodítko. Patologie její chůze byl hlavně foot-drop kvůli  
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spastickému  tricepsu  a ze začátku  taky  rekurvace  kolene.  Hodně  jsme  pracovali  

na stereotypu chůze a vytrvalosti.“

F2: „Na začátku měl pacient čtyřbodovou hůl a já poskytovala oporu z paretické  

strany a držela jsem ruku v antispastické poloze a udávala rytmus chůze. Zkoušeli jsme 

peroneální pásku a vodítko, do ty kruhová rukojeti su dal nohu a druhej konec provazu 

držel  někdo  v ruce  a pasivně  nohu  nadzvedával.  Natrénovali  jsme  chůzi  do schodů. 

Rodina si pořídila walkaide, takže jsme trénovali chůzi i s ním. Dále jsme se věnovali  

stabilitě stoje, přešlapování na místě, zvedání dolních končetin ve stoji, využívali jsme 

prvky  z Bobatha,  hlavně  postavování  a bridging.  Nakonec  jsme  skončili  u tříbodové  

hole, bez opory druhé osoby ušel kousek sám, ale pak spadl a bylo všechno zase zpátky.  

Ale ten stereotyp vlastně upravujem od úplnýho začátku pořád.“

Upravování stereotypu chůze je pro F2 náročné. Rodina někdy dává přednost 

kvantitě nad kvalitou. „Prostě jsou rádi, když nějak jde a neřeší už moc jak. Například  

bylo náročné jim vysvětlit,  že je důležité, aby kladl nohy a hůl v určeném pořadí, jak  

po rovině,  tak  do schodů.  Ale  rozhodně  má  kapacitu  chůzi  ještě  zlepšit.  Po tý  

endoprotéze je trochu opatrnější a má tendenci na tu kvalitu víc dbát, protože teď má 

motivaci nevytáčet nohu ven, aby se mu nevykloubila a to docela zabírá. A konkrétní  

nedostatky jsou asi hlavně nedostatečná flexe v kyčelním kloubu a váznoucí dorzální  

flexe.“

F3: „Začínali jsme tréninkem stability ve stoje, přenášením váhy. Potom jsme to  

ztěžovali a zkoušeli to bez držení. Potom jsme chůzi rozfázovali, takže jsme trénovali  

nákrok,  a trénovali  jsme funkci  stojnou a švihovou paretické dolní končetiny.  Snažili  

jsme se furt o co největší symetrizaci a zmenšování opory o zdravou horní končetinu.  

Problematické je snížené zatěžování paretické dolní končetiny, špatný stereotyp chůze,  

chybí  souhyby horních  končetin,  rigidní  trup,  flexe  v koleni,  patologické  držení  těla  

a souhyby, malá výdrž... Všechny tyhle nedostatky jsem manželce vysvětlila, takže teď je  

dokonce sama schopná ho korigovat. A na kliniku přišel se čtyřbodovou holí, ale chůze 

byla  málo  kvalitní  a pro  praktický  život  nedostačující,  proto  jsem  s pacientem 

vyzkoušela rolátor, který pacientovi vyhovuje a je s nim stabilnější a nezávislejší.“
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2.4 Výsledky

 Na HO „Jsou pacienti po poškození mozku, jejich rodiny a fyzioterapeuti v ČR 

spokojeni  se současným  systémem  zapojování  rodinných  příslušníků  do reedukace 

chůze  a celé  fyzioterapie?“ nelze  odpovědět  zcela  jednoznačně.  Většina respondentů 

není  spokojená  se současným  systémem  zapojování  rodinných  příslušníků 

do fyzioterapie, ale je velmi spokojená s profesionální úrovní poskytované terapie.

Z analýzy  rozhovorů  vyplynulo  několik  důležitých  poznatků.  Patří  mezi  ně 

hlavně absence  uceleného  systému spolupráce zdravotníků s rodinnými příslušníky, 

s čímž  souvisí  nejen  zapojování rodinných  příslušníku  do fyzioterapie,  ale  také 

komunikace zdravotnického  personálu  s rodinou  obecně  a dále  nepřítomnost 

koordinace  rehabilitačního  procesu.  Dalším  důležitým  poznatkem  byla  celková 

spokojenost pacientů a rodinných příslušníků s kvalitou odborné péče, problematicky 

však  vnímali  často  neosobní  přístup  zdravotníků  a propuštění  z nemocnice,  kdy jim 

chyběla již zmiňovaná návaznost další rehabilitace. V neposlední řadě na výpovědích 

vidíme, že pacienti a jejich rodiny byli ochotni pro rehabilitaci udělat maximum. Proto 

je důležité motivaci a potenciál k rehabilitaci plně využívat. 

Odpověď na PO1  „Jakým způsobem funguje  celková  spolupráce  zdravotníků 

s rodinnými  příslušníky?“  byla  ve většině  případů  negativní.  V celé  analýze  se stále 

opakovaly příklady často nefungující spolupráce zdravotníků s rodinnými příslušníky. 

Z výpovědí  vyplývá,  že se nejedná  jen  o problematiku  spolupráce  rehabilitačních 

pracovníků,  pacientů  a jejich  rodin.  Velkým  problémem,  kterému  museli  pacienti 

a jejich  rodiny  čelit,  byla  nevyhovující  komunikace  se zdravotníky  obecně.  Většina 

uvádí, že při zjišťování informací měla pocit, že obtěžuje.

Významným  problémem  spolupráce  je  dysfunkce  současného  systému 

zapojování  rodinných  příslušníků  do rehabilitace  v naší  zemi.  Problém  se podle 

respondentů netýká jen fyzioterapie, ale rehabilitace obecně. Většina respondentů měla 

pocit,  že zapojování rodinných příslušníků nefunguje systematicky v rámci reedukace 

chůze,  fyzioterapie obecně ani celé  rehabilitace.  Dle výpovědí respondentů jde vždy 

o iniciativu konkrétních lidí, jak fyzioterapeutů tak rodinných příslušníků. RP2 a RP3 

se obě  ve zdravotnictví  orientují  a možná  i proto  se do rehabilitace  intenzivně 
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zapojovaly  na rozdíl  od RP1,  která  s tímto  prostředím  nemá  žádné  zkušenosti 

a do rehabilitace se cíleně systematicky nezapojovala.

Většina respondentů (jak z řad rodinných příslušníků a pacientů tak i z pohledu 

fyzioterapeutů)  pohlíží  na následnou  rehabilitaci  po propuštění  z nemocnice  jako 

žádoucí  a zapojování  rodinných  příslušníků  do fyzioterapie  vnímají  jako  přínosné. 

Z výpovědí vyplývá, že nyní neexistuje žádný ucelený systém, který by fyzioterapeuty 

vedl  k zapojování  rodinných  příslušníků.  To  však  neznamená,  že by  k zapojování 

rodinných  příslušníků  do fyzioterapie  v současné  době  nedocházelo.  Jde  však 

o individuální  aktivní  přístup  nejen  fyzioterapeutů,  ale  i pacientů  a jejich  rodinných 

příslušníků.

Výpovědi  respondentů  rozsáhle  odpovídají  na PO2  „Jaké  jsou  překážky 

a komplikace  v zapojování  rodinných  příslušníků  do rehabilitace?“.  Mezi  překážky, 

se kterými  se rodinní  příslušníci  v zapojování  do rehabilitace  musí  potýkat,  patří  již 

zmíněná absence uceleného systému zapojování členů rodiny do rehabilitace a i absence 

koordinace rehabilitačního procesu.  Tento nedostatek velmi ztěžuje situaci  rodinným 

příslušníkům,  kteří  často  musejí  roli  koordinátora  zastat.  To  samozřejmě  ovlivňuje 

kontinuitu a kvalitu celé rehabilitace.

Z odpovědí  na PO3  „Jaké  jsou  předpoklady  pro  zapojování  rodinných 

příslušníků do fyzioterapie?“ vyplývá, že mezi žádoucí podmínky patří hlavně motivace 

všech tří  stran a otevřenost ke vzájemné spolupráci.  Terapeuti  uvádějí,  že pro ideální 

zapojení rodinných příslušníků je zásadní stanovit adekvátní míru jejich zapojení. Dvě 

fyzioterapeutky popisují případy příliš velké aktivity, ta samozřejmě není dobrá stejně 

tak jako aktivita nedostatečná. Aby byla spolupráce přínosná, hraje důležitou roli přesné 

a postupné  zadávání  instrukcí,  předvádění  jednotlivých  cviků  a v neposlední  řadě 

i možnost opakovaných kontrol a eventuálních oprav. 

PO4 „Jaké jsou konkrétní možnosti zapojení rodinných příslušníků do reedukace 

chůze?“  přináší  následující  informace.  Rodinní  příslušníci  se na fyzioterapii  podíleli 

hlavně  v rámci  protahování  a polohování.  Do nácviku  chůze  se zapojovali 

poskytováním zevní opory, tréninkem stability s přenášením váhy ve stoji u kuchyňské 

linky  a tréninkem  nášlapu.  Také  byli  seznámeni  se správným  stereotypem  chůze 

se čtyřbodovou holí  a naučeni,  jak  při  chůzi  pacienta  rovnat,  symetrizovat  a celkově 

korigovat. Důležitou součásti zapojení rodinných příslušníků do reedukace chůze byla 
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instruktáž o ergonomickém provedení cviků a o poskytnutí pomoci při případném pádu 

pacienta.
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3 Diskuze

Analýza  rozhovorů  této  práce  reflektuje  současnou  situaci  v  problematice 

zapojování rodinných příslušníků do fyzioterapie pacientů po poškození mozku. 

Veškeré  získané  výsledky  je  třeba  interpretovat  opatrně,  protože  jsou  velmi 

subjektivní  a individuální.  Z každé  kategorie  byl  dotazován  jen  malý  vzorek 

respondentů,  dotazování  byli  vždy  jen  tři.  Výsledky  proto  nemůžeme  jednoduše 

aplikovat  globálně.  Zkušenosti  se mohou  lišit  u jiných  pacientů,  jejich  rodin 

a fyzioterapeutů.  Zároveň  mohou  být  ovlivněné  absolvovanou  terapií  v konkrétních 

nemocnicích a rehabilitačních ústavech.

Tyto  výpovědi  by  neměly  být  interpretovány  tak,  že do fyzioterapie  každého 

pacienta  by  měl  vždy  být  zapojen  také  jeho  rodinný  příslušník.  Záleží  především 

na míře  a celkové  závažnosti  postižení.  Může  se jednat  o pacienta  s lehčí  formou 

poškození  mozku,  který  po propuštění  z nemocnice  žádnou  další  fyzioterapii 

nepotřebuje. Pacient se středně těžkým postižením mozku může cviky zvládat sám, bez 

pomoci další osoby. Zapojení rodinného příslušníka zde proto není nutné.  Některým 

pacientům nebo i rodinným příslušníkům zapojení  do fyzioterapie  nemusí  vyhovovat 

vůbec. Správné by bylo, kdyby rodinní příslušníci dostali možnost si sami zvolit, zda 

se fyzioterapie  účastnit  budou  či  ne.  Současný systém však klade  nároky na vlastní 

iniciativu a vyvinutí úsilí ze strany rodinných příslušníků.

Rodinní příslušníci nemohou zcela zastoupit roli fyzioterapeuta, je důležité s ním 

stále  udržovat  spolupráci.  Faktem  je,  že fyzioterapeut  může  pacientovi  poskytnout 

kvalitnější  terapii.  Ale  tak  intenzivní  terapii,  jako  může  umožnit  rodinný  příslušník 

v domácím prostředí, by bylo nejspíše finančně nemožné. Po poškození mozku často 

dochází  k tomu,  že jeden  z rodinných  příslušníku  odejde  ze zaměstnání  a věnuje 

se pacientovi celý den. Poskytuje mu hlavně ošetřovatelské a asistenční služby. Často 

tedy tráví s pacientem celý den, proto využití volných chvil pro fyzioterapii se zdá být 

ideální.  Z výpovědí  nejen  rodinných  příslušníků  ale  i jejich  fyzioterapeutů  vidíme, 

že členové rodin pacientů mohou být dobří spolupracovníci s fyzioterapeuty, pokud je 

nelimituje  jejich  mentální  a fyzický  stav.  Dotazované  fyzioterapeutky  mají  velmi 

pozitivní  pohled  na to,  co  všechno  je  možné  rodinné  příslušníky naučit.  Nezbytnou 

součástí  je  i vedení  rodinných příslušníků při  cvičení  s pacienty  k fyziologické  práci 
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s vlastním tělem.

Vzhledem  k tomu,  že odborná  fyzioterapie  prováděná  fyzioterapeutem 

v domácím  prostředí  několikrát  denně  není  reálná,  jeví  se zapojování  rodinných 

příslušníků jako služba, která může být velmi přínosná a pacientům a jejich rodinným 

příslušníkům by proto měla být odbornými institucemi nabídnuta.

Výsledky poukazují  na potenciální  velký problém v rehabilitaci,  kterým je  ne 

právě optimální spolupráce zdravotníků s rodinnými příslušníky. Pacient a jeho blízký 

rodinný příslušník by měl být součástí multidisciplinárního týmu, avšak často k tomu 

nedochází.  Je možné předpokládat,  že lepší spolupráce personálu a rodin pacientů by 

vedla  k efektivnější  rehabilitaci.  Na  důležitost  zapojení  rodinného  příslušníka  do 

multidisciplinárního týmu upozorňuje i Janečková (2011).

Po důvodu,  proč  nedochází  systematicky  k zapojení  rodinných  příslušníků 

do reedukace  chůze,  je  třeba  zapátrat  hlouběji.  Z odpovědí  vyplývá,  že zapojení 

rodinných příslušníků do reedukace chůze je problematické, ale jedná se jen o důsledek 

většího  problému,  nefungujícího  celého  systému.  Tento  problém se tedy  netýká  jen 

zapojení  rodiny  do nácviku  chůze,  ale  fyzioterapie  obecně.  V České  republice 

neexistuje žádný ucelený systém, který by vedl fyzioterapeuty k instruktáži rodinných 

příslušníků  o zapojení  do fyzioterapie.  Vždy  jde  tedy  jen  o iniciativu  jednotlivých 

terapeutů, případně pacientů a jejich rodinných příslušníků. Toto zjištění tedy naznačuje 

potřebu změny současného systému. 

Možným  vysvětlením,  proč  neexistuje  organizovaný  systém  zapojování 

rodinných  příslušníků  do fyzioterapie  u těchto  pacientů,  by  mohla  být  skutečnost, 

že v současnosti  přežívají  pacienti  s mnohem  těžšími  následky  než  tomu  bylo 

v minulosti.  Fyzioterapie  s pacienty  po těžkém poškození  mozku se tedy stále  vyvíjí, 

mění  a zdokonaluje  a právě  zapojování  rodinných příslušníků  je  oblastí,  která  zatím 

nebyla  vyřešena.  Dalším  možným  vysvětlením  by  mohly  být  i důsledky  zdravotně 

sociální péče v období komunistického režimu v bývalém Československu, který takto 

postižené osoby umisťoval do ústraní různých ústavů a kvalitní fyzioterapeutická péče 

u nich nebyla samozřejmostí. 

Přestože  zapojování  rodinných příslušníků do fyzioterapie  není  běžné,  je  celá 

řada možností,  jak by se mohli  zapojit.  Ve výsledcích  jsou zmíněné možnosti  formy 

zapojení  nejen  do reedukace  chůze,  které  absolvovali  rodinní  příslušníci  dotazováni 
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v rámci této práce.  Dalšími formami jejich zapojení by mohlo být cvičení  s různými 

pomůckami  jako  je  theraband,  gymball,  overball,  ježek  nebo  molitanový  míček. 

Do fyzioterapie by mohli být dále zapojeni například vykonáváním společné sportovní 

aktivity  (jízda  na kole,  Nordic  walking,  plavání).  Škála  možností  je  opravdu  široká 

a i podle  postoje  dotazovaných  terapeutek  je  možné  rodinné  příslušníky  naučit 

nejrůznější fyzioterapeutické metody. 

Alarmujícím  zjištěním  byla  často  problematická  komunikace  zdravotnického 

personálu s pacienty a jejich rodinami. Vysvětlením tohoto výsledku může být časová 

zaneprázdněnost  zdravotníků  nebo  například  syndrom  vyhoření.  Tato  skutečnost 

negativně  působí  na rodinné  příslušníky,  kteří  musí  věnovat  velké  úsilí  k získání 

potřebných informací.  Pro pacienty a jejich blízké jsou informace o současném stavu 

pacienta a jeho případné prognóze zásadní, odvíjí se od nich i další postup rehabilitace. 

Neoptimálně probíhající  komunikace rodinné příslušníky vyčerpává a komplikuje jim 

již  tak  náročnou  situaci.  Podobně  reflektují  situaci  různí  autoři.  Lávičková  tvrdí, 

že optimální  komunikace zdravotníků,  rodiny a pacienta  je klíčová (2005). Mehrholz 

upozorňuje  na důležitost  podávání  všech  informací  od akutního  stadia.  Zmiňuje, 

že zdravotní sestry by měly být průvodci pacientů a jejich rodin novou těžkou životní 

situací (2012). 

Omezujícím  faktorem,  který  ovlivňuje  zapojení  rodinných  příslušníků 

do fyzioterapie je absence koordinace rehabilitačního procesu. O její důležitosti mluví 

také například Angerová (2017b). Žádný z rodinných příslušníků se nesetkal s někým, 

kdo by celou rehabilitaci  řídil,  doporučoval by další  postupy, konkrétní rehabilitační 

zařízení atd. Protože rodinným příslušníkům nebyla taková služba poskytnuta, museli ji 

zastat sami. Všichni se setkávali s různými překážkami, tato role pro ně byla náročná. 

Jeden z rodinných příslušníků si tuto funkci ani neuvědomoval a jen intuitivně svého 

blízkého vedl k dalším podobám rehabilitace. Rodinní příslušníci musí tedy investovat 

vlastní  energii  nejen  do komunikace  s nemocničním  personálem  ale  i do této 

koordinace.  Můžeme  usuzovat,  že fungování  externího  manažera  rehabilitačního 

procesu  by  zefektivnilo  celou  rehabilitaci  pacienta  a zároveň  pomohlo  rodinnému 

příslušníkovi. 

Tento  nedostatek  demonstruje  příklad,  kdy  se RP1  svěřila,  že doporučení 

k rehabilitačnímu ústavu dostala až od své přítelkyně neuroložky. Fyzioterapeutka této 
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pacientky  podává  svůj  pohled  na situaci,  kdy  měla  ve spolupráci  s dalšími  členy 

multidisciplinárního  týmu  určitý  dlouhodobý  směr  a systém  rehabilitace,  ve kterém 

ambulantní  terapie  navazovala  na tu  pobytovou  v nemocnici.  Tento  systém  byl 

v rehabilitačním ústavu nabourán a pacientka se vrátila po dvou měsících ve zhoršeném 

stavu.  Na tomto  příkladu  tedy  vidíme  jednak  nefungující  návaznost  rehabilitace,  ale 

i problém vzájemné komunikace mezi rodinným příslušníkem, fyzioterapeutem a mezi 

různými institucemi zapojenými do rehabilitace. 

S tématem  koordinace  rehabilitačního  procesu  souvisí  i problematika 

nedostatečně  prováděné  fyzioterapie  v domácím  prostředí  vedené  fyzioterapeutem. 

Jedna z rodinných příslušnic popisuje, že sama fyzioterapeutku do domácího prostředí 

vyhledala.  Poskytuje  jí  nadstandardní  služby,  s pacientem  cvičí  třikrát  týdně  vždy 

minimálně  hodinu  a věnuje  se také  edukaci  rodinné  příslušnice.  Takováto  optimální 

služba probíhá mimo systém, terapeutku si musela najít sama a také si ji platí soukromě. 

Problémem  pro  ostatní  pacienty  může  být  nedostatek  financí  pro  takovou  formu 

fyzioterapie, případně i hledání terapeuta. Nezkušení laici neví, jak terapeuta najít nebo 

ani nemusí tušit, že nějaká taková možnost existuje.

Další  z rodinných příslušnic také zkusila  zorganizovat  fyzioterapii  v domácím 

prostředí,  ale  s výsledkem  nebyla  příliš  spokojená.  Sama  si  nebyla  jistá,  jestli  šlo 

opravdu  přímo  o fyzioterapii  nebo  jen  o rehabilitační  ošetřovatelství.  Poslední 

z rodinných příslušnic o takové možnosti nikdy neuvažovala.

Z výpovědí  je  zřejmé,  že fyzioterapie  v domácím  prostředí  může  být  velice 

přínosná, ale nemusí být pro každého ideální nebo reálná. Nabízí se otázka, jestli by 

služba  fyzioterapie  v domácím  prostředí  neměla  fungovat  jako  jedna  z nabízených 

možností fyzioterapie po propuštění z nemocnice.

I Janečková podporuje možnost regionálně dostupných služeb, které by mohly 

být  poskytovány  v domácím prostředí,  například  fyzioterapie,  ergoterapie,  logopedie 

nebo rehabilitace kognitivních deficitů (2011).

V případech RP2 a RP3 vidíme aktivní zapojení do rehabilitace a její koordinace 

možná  proto,  že obě  ženy  se ve zdravotnickém  prostředí  orientují.  Jedna  pochází 

z lékařské  rodiny,  druhá  je  zdravotní  sestrou.  Lze  se tedy  domnívat,  že lepší 

predispozice  pro  zapojení  do rehabilitace  a koordinace  celé  rehabilitace  mají  takoví 

rodinní příslušníci, kteří se ve zdravotnictví nějakým způsobem orientují. Problematická 
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je však skutečnost, že většina lidí takové předpoklady nemá, proto je jejich situaci těžší. 

Hrozí zde riziko, že budou některé součásti rehabilitace zanedbány, čímž se její celková 

kvalita  snižuje.  Současný  systém  tedy  znevýhodňuje  lidi,  kteří  se neorientují 

ve zdravotnickém  světě,  případně  nemají  tak  rozvinuté  sociální  a manažerské 

schopnosti.

Jedním  z výsledků  byla  spokojenost  většiny  pacientů  a členů  jejich  rodin 

s kvalitou odborné péče, která je na vysoké úrovni. Pacienti a rodinní příslušníci si však 

stěžují  na osobní  přístup  zdravotníků.  Přestože  jim byla  v nemocnicích  poskytována 

vysoce  odborná  léčba,  postrádali  mnohdy  lidský  přístup  zdravotnického  personálu. 

Můžeme  však předpokládat,  že právě  tento  přístup  má  na psychický  stav  pacientů  i 

rodinných příslušníků značný vliv.  A psychický  stav  pacienta  významně ovlivňuje  i 

jeho celkový  fyzický  stav  a probíhající  fyzioterapii.  Ke  zhoršení  psychického  stavu 

může dojít i u členů rodiny. Z výsledků vyplývá, že jim většinou nikdo pozornost a 

podporu neposkytuje.  Pomoc rodinným příslušníkům je ale zásadní.  I Janečková mluví 

o jejich těžké situaci. Pro jejich podporu prosazuje  zlepšení dostupnosti poradenských 

a odlehčovacích služeb (2011).

Další  zjištění  je  opět  v kontrastu  s vysokou  kvalitou  profesionální  páče 

v nemocnici.  A tím  je  „informační  vakuum“  po propuštění  z nemocnice.  Rodinní 

příslušníci si pochvalují úroveň terapie v akutním stadiu, nicméně terapii v chronickém 

stadiu  vidí  pesimističtěji.  Toto  zjištění  opět  směřuje  k problematice  návaznosti 

rehabilitace,  která  byla  rozvinuta  v souvislosti  s absencí  koordinátora  rehabilitačního 

procesu.  Dalším  problémem  vyplývajícím  z tohoto  zjištění  je  skutečnost,  že efekt 

kvalitně probíhající terapie v akutním stadiu je omezen. Když je pacient z nemocnice 

propuštěn,  je  žádoucí,  aby  v rehabilitaci  dále  pokračoval.  Vysoká  kvalita  terapie 

v akutním  stadiu  by  postrádala  smysl  bez  kontinuity  rehabilitace  po propuštění 

z nemocnice.  Jednou z možností  je přímo terapie v nějakém rehabilitačním zařízením 

(ambulantně  či  pobytově),  což  mnohdy  závisí  na iniciativě  rodinného  příslušníka, 

případně může docházet k rehabilitaci přímo v domácím prostředí. Pacient může cvičit 

sám, s rodinným příslušníkem či fyzioterapeutem. Opět závisí na aktivitě a preferencích 

rodinného příslušníka a daného pacienta.  Lze tedy předpokládat,  že k tomu, aby byla 

kvalita  odborné  péče  v akutním  stadiu  efektivní,  musí  na ni  kontinuálně  navazovat 

nějaká další forma terapie. 
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Podle  Janečkové  by  rodinní  příslušníci  měli  být  naučeni  pečovatelským 

technikám a specializovaným úkonům,  včetně  oblasti  fyzioterapie (2011).  Blackman 

zdůrazňuje nutnost ověření, zda jsou provedeny nezbytné úpravy domácího prostředí 

před propouštěním pacienta (2005).  Se zajímavým řešením tohoto nedostatku přichází 

článek The  Family  in  Physical  Therapy  již  z roku  1977.  Upozorňuje  na důležitost 

tohoto  tématu. Jedná  se o nemocniční  tréninkové  bydlení  ve  Stanfordské  fakultní 

nemocnici (Stanford University Hospital), podrobně popsáno v teoretické části. Přichází 

s velmi pozitivními výsledky, přesto se situace od roku 1977 zcela nevyřešila  (Sasano 

1977). 

Dalším překvapivým zjištěním byla velká ochota rodinných příslušníků věnovat 

fyzioterapii pacientů maximum. Na výpovědích je zřejmé, jak významné pro rodinné 

příslušníky  jejich  kvalitní  rehabilitace  je.  Vidíme  jejich  obrovskou  motivaci,  snahu 

a často  vlastní  iniciativu.  To  vše  naznačuje,  že společně  se svými  blízkými  pacienty 

mají  velký  rehabilitační  potenciál.  Problematické  však  může  být,  když  u pacientů 

a jejich  rodin  zůstává  jejich  potenciál  nevyužit  z různých důvodů.  Může jít  o strach 

zeptat se, strach z toho, že cvičení nebudou provádět správně a svému blízkému ublíží či 

neochota ze strany terapeutů. Je nutné si uvědomit, že i rodinní příslušníci, kteří aktivně 

zapojení do fyzioterapie nevyžadují by instrukce a větší spolupráci uvítali.

Pro pacienty a jejich rodiny by mohlo být užitečné vytvoření brožury, která by je 

nově  nastalou  životní  situací.  Informovala  by  je  o existenci  možnosti  zapojení 

do fyzioterapie,  vybízela  by  je  k oslovení  fyzioterapeuta  a nabízela  by  kapitoly 

věnované konkrétním příkladům cvičení  u jednotlivých poruch získaných v důsledku 

poškození  mozku,  včetně  instrukcí  k práci  s vlastním tělem.  Tato  brožura  by  mohla 

obsahovat  i sekci přímo pro rodinu,  která  by se věnovala pomoci  jí,  informovala by 

členy rodiny o možnostech psychologické pomoci a o důležitosti odpočinku, zachování 

si svých zájmů a vlastní pohybové aktivity. 

S  nápadem  k  vytvoření  informačních  brožur  a  průvodců  se  setkáme  také  u 

různých autorů. Jednoduchou brožuru vytvořil například Hampl v roce 1989 s názvem 

Rehabilitace nemocných po mozkové cévní příhodě v domácím prostředí. Také klade 

důraz na navázání započaté rehabilitace probíhající v nemocnici rehabilitací v domácím 

prostředí.  Corcoran  přichází  s publikací  pro  rodinné  příslušníky:  Practical  Skills 

Training for Family Caregivers (2003). S praktickým průvodcem přichází i  Americká 
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asociace  „National  Stroke  Association“  na svých  webových  stránkách 

(http:mmwww.stroke.orgm) (2012).

Příjemným  zjištěním  bylo,  jak  otevřeně  a vstřícně  dotazovaní  odpovídali. 

Všichni respondenti poskytovali velmi bohaté odpovědi. Nikdo z nich se nikdy nezdržel 

odpovědi, ani nežádal ukončení nahrávaní. Z jejich projevu je vidět, že neměli mnoho 

příležitostí  na toto  téma  hovořit.  Všichni  měli  opravdu mnoho zajímavých postřehů, 

podnětů a zkušeností.  Z toho můžeme usuzovat, že tato tématika je opravdu poněkud 

zanedbávána  nejen  v kruzích  odborných,  ale  i mezi  samotnými  pacienty  a jejich 

rodinami.

Jak sami tvrdí někteří rodinní příslušníci, celá situace byla velmi těžká po všech 

stránkách, přinesla jim mnoho nových odpovědností v různých oblastech. Proto možná 

někdy ani nepostřehli,  když nějaké instrukce dostali.  Lze je ale obhájit,  že se nemusí 

jednat  jen  o jejich  chybu.  Pacienti  a jejich  blízcí  potřebují  čas  a jasně  a přehledně 

podané instrukce. Nemělo by se naopak jednat o jednorázové informace, ale o nabídku 

dlouhodobější  spolupráce  setkáními  pro  zopakování  cviků,  jejich  kontrolu  a opravu. 

Samozřejmostí  by  mělo  být  vedení  rodinných  příslušníků  ze strany  zdravotnického 

personálu týkající se sebeobsluhy, hygieny, ošetřovatelství a veškeré další následné péče 

a rehabilitace.

Přestože se nacházejí členové rodiny pacienta v těžké situaci, kterou jim někdy 

současné zdravotnictví trochu komplikuje, nelze je jen litovat a očekávat od jejich okolí 

veškerou  pozornost.  Je  samozřejmé,  že pro  optimální  spolupráci  zdravotníků 

s rodinnými příslušníky a jejich adekvátní zapojení do fyzioterapie jsou kladeny nároky 

i na ně. Měli by respektovat instrukce obdržené od fyzioterapeutů, dodržovat stanovená 

opatření při cvičení a bez předchozí konzultace by si neměli terapie upravovat a měnit. 

Bez této kooperace se efektivita může nejen snížit, ale cvičení může být pro pacienty 

i jejich rodinné příslušníky nebezpečné.

Výběr fyzioterapeutů pro rozhovory byl problematický. Všichni pacienti prošli 

rukama různých fyzioterapeutů. U P2 a P3 se nabízela možnost vybrat fyzioterapeuta, 

který se podílel na fyzioterapii s pacientem na začátku v nemocnici nebo fyzioterapeuta, 

který s pacientem cvičí současně. Výhodou první možnosti, je přesnější znalost vývoje 

zdravotního  stavu  pacienta  i rehabilitace  v akutním stadiu,  nicméně  je  zde  možnost, 

že by  si  terapeut  na všechny  informace  nevzpomněl,  jelikož  všichni  pacienti  byli 
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hospitalizováni před více než rokem. Byla tedy zvolena druhá varianta z toho důvodu, 

že současný  fyzioterapeut  zná  pacientův  aktuální  stav  nejlépe  a zároveň  nyní 

spolupracuje s rodinou. U P1 nebylo nutné toto rozhodování, protože v současné době 

se žádných  fyzioterapií  neúčastní.  Pravidelně  však  dochází  na kontroly  do spastické 

poradny,  kde  absolvovala  celou  rehabilitaci  při  své  hospitalizaci  i ambulantní 

fyzioterapii. Byl tedy zvolen fyzioterapeut z nemocnice, kde byla po příhodě pacientka 

hospitalizována. 

Z diskuse můžeme shrnout  několik  hlavních  postřehů.  Tím nejdůležitějším je 

individualita  každého  případu.  Není  jasně  dáno  za jakých  podmínek  by  se měl 

fyzioterapie rodinný příslušník účastnit. Každému pacientovi, rodinnému příslušníkovi 

a fyzioterapeutovi může vyhovovat jiný systém. Důležitý faktor pro zapojení rodinných 

příslušníků do fyzioterapie je také stupeň postižení. P1 měla postižení nejlehčí a proto 

zapojení  maminky do fyzioterapie  nebylo  fyzioterapeutkou  vyhodnoceno jako nutné. 

Na rozdíl  od P2  a P3,  kteří  měli  postižení  těžší  a jejichž  manželky  byli  velmi 

motivované  jim co  nejvíce  pomoci.  Ústřední  roli  proto  hraje  vzájemná  komunikace 

a respekt.

Práce  poukazuje  na významné  nedostatky  v současném  systému  zapojování 

rodinných příslušníků do fyzioterapie. Poukazují na něj samotné výsledky ale i získané 

poznatky  z literární  rešerše.  Literatura  zabývající  se touto  problematikou  je 

nedostatečná, většinou je toto téma probíráno jen okrajově. V pracích, které se tomuto 

tématu  věnují  je  také  popsáno,  že se jedná  o problematiku  zásadní,  ne  však  zcela 

vyřešenou.  V teoretické  části  jsou  zmíněni  autoři:  Powell  2010,  Lišková  2005, 

Rajnochová  2005,  Lávičková  2005,  Blackman  2005,  Pfeiffer  1989,  kteří  uvádějí, 

že lepších  výsledků  dosahují  pacienti,  na jejichž  rehabilitaci  se rodinní  příslušníci 

podílejí.  Ani v současnosti se situace výrazně nezlepšila. Kurucová v publikaci z roku 

2016 upozorňuje na upozaďování tohoto problému. Dále autoři Jani a Day upozorňují 

na problematiku  ve článcích  z roku  2018.  V práci  jsou  tedy  uvedeny  publikace 

z různých časových období, aby bylo poukázáno na pomalý vývoj celé situace. 

Jedním  z kroků,  jak  docílit  zlepšení  současné  situace  by  bylo  zavedení 

případových  manažerů,  kteří  by  řídili  rehabilitaci  pacienta.  Případový  manažer  by 

ideálně měl mít na starosti pacienta od akutního stadia. Znal by celý kontext pacientovy 

situace,  nejen  tedy zdravotní  ale  i psychický,  sociální  a ekonomický.  Věděl  by,  jaké 
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všechny následky pacient po poškození mozku získal a zároveň by znal priority v jejich 

léčení  pro pacienta  a jeho rodinu. Orientoval  by se ve všech poskytovaných formách 

rehabilitace  v nemocnici,  se zdravotníky  by  komunikoval  a navzájem  by  si  s nimi 

předával  informace o pacientovi.  Působil  by jako prostředník vzájemné komunikace. 

Dále by měl ve spolupráci s pacientem a multidisciplinárním týmem, včetně rodinného 

příslušníka, vytvořit postup následné rehabilitace. V případě zvolení další rehabilitace 

v jiném zařízení,  by  měl  předat  všechny důležité  informace  ohledně  pacienta  a jeho 

rodiny  profesionálům  navazujícího  zařízení.  Nemělo  by  se zapomenout  ani 

na konzultaci  ohledně rehabilitačního  plánu.  S pacientem a jeho  rodinou by měl  být 

v kontaktu i po ukončení všech terapií. Je otázkou, kdo je pro tuto roli nejvhodnější. Pro 

lékařské  znalosti  a orientaci  v komplexní  rehabilitaci  se pro  tuto  roli  jeví  jako 

nejvhodnější adept rehabilitační lékař. 

Fyzioterapeuti  by  měli  být  vzděláváni  a informováni  o zapojování  rodinných 

příslušníků  do fyzioterapie.  Edukováni  by  mohli  být  již  při  studiu  oboru  na vysoké 

škole nebo také na specializovaných kurzech. Jistě by pomohla i publikace,  která by 

vedla fyzioterapeuty k zapojení rodiny. V ideálním případě by pojednávala o zapojování 

rodiny  obecně,  vysvětlovala  by  jeho  důležitost,  popisovala  by  nutné  předpoklady 

a možné  problémy.  Zároveň  by  v publikaci  měly  být  i konkrétní  příklady  k jejich 

zapojení včetně obrázků nebo audiovizuální přílohy. Tohoto tématu se dotýká webová 

stránka  věnovaná  fyzioterapii (https:mmnewgradphysicaltherapy.comm),  která  uvádí 

doporučení  pro  fyzioterapeuty  ke spolupráci  s rodinnými  příslušníky  (Shafer  2017). 

Užitečné  by mohly být  i edukační  workshopy pro rodinné příslušníky.  V neposlední 

řadě by jistě prospělo vytvoření výše popsané brožury.

V současné  době jsou  v  této  problematice  ještě  velké  nedostatky,  na  jejichž 

odstranění je nutné dlouhodobě pracovat.
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4 Závěr

Celá  práce  demonstruje  důležitost  tématu  zapojování  rodinných  příslušníků 

do fyzioterapie a speciální  pozornost je věnována konkrétně reedukaci chůze.  Přesto, 

že se jeví toto téma jako zásadní, není mu věnována dostatečná pozornost. To vyplývá 

nejen  z nedostatku  literatury  věnované  tomuto  tématu,  ale  i z výpovědí  jednotlivých 

pacientů,  jejich rodinných příslušníků i fyzioterapeutů. Tato práce se zabývá pacienty 

po poškození  mozku,  je  ale  jasné,  že téma  zapojování  rodinných  příslušníků 

do fyzioterapie bude aplikovatelná i u jiných diagnóz. I téma samotné reedukace chůze 

je významné, jelikož poruchy chůze jsou mezi pacienty se získaným poškozením mozku 

časté. 

Základním pilířem správné spolupráce je optimální komunikace mezi rodinným 

příslušníkem,  terapeutem  a pacientem.  Nezbytnou  roli  zde  hraje  respektování 

individuality každého případu. Zapojení rodinných příslušníků nemusí být pro každého 

vyhovujícím nebo dokonce reálným řešením. Nelze tedy hodnotit, jestli je zapojování 

rodiny  správné  či  špatné,  oba  případy  mohou být  v pořádku,  pokud fungují  a všem 

zúčastněným  vyhovují.  Pacient  a rodinný  příslušník  by  měli  být  s touto  možností 

seznámeni  a následně  se rozhodnout,  zda  jí  využijí.  Dobrá  komunikace  a spolupráce 

všech tří stran je základem.

Zapojení rodinných příslušníků do fyzioterapie přináší různé výhody i nevýhody. 

Největším  pozitivem  je  nejspíše  možnost  pacientovi  se intenzivně  věnovat,  rodinný 

příslušník  většinou  tráví  s pacientem  hodně  času.  Dalším  kladem  je  fakt,  že rodina 

pacienta  dobře zná,  ví  jak s ním pracovat,  jak ho například nejlépe motivovat.  Mezi 

negativa patří riziko poškození vlastního zdraví při nedodržování ergonomických zásad 

cvičení (převážně vertebrogenní obtíže) a dále pro některé členy rodiny může být tato 

role zatěžující.

Zapojení  rodinného  příslušníka  do reedukace  chůze  by  nemělo  být  jen 

jednorázovou instruktáží. Mělo by se jednat o dlouhodobější spolupráci, která počáteční 

instruktáží  začíná.  Pro optimální  průběh zapojení rodinných příslušníků by měla být 

uskutečňována opakovaná setkání  pro možnost  kontrol  a z nich vyplývajících  oprav, 

případně  zadání  nových  postupů.  V domácím  prostředí  je  trénink  chůze  v podstatě 

přirozenou součástí běžného života a rodinný příslušník se do něj automaticky zapojuje.
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Z práce  vyplývá  jako  zásadní  problematika  propuštění  pacienta  z nemocnice 

a řízení  následné  rehabilitace.  Nabízí  se mnoho  forem  fyzioterapie  a jiných  druhů 

rehabilitace.  Důležité  však  je,  aby  někdo  pacientovi  a jeho  rodině  pomohl 

se v jednotlivých  variantách  zorientovat,  správně  je  nasměrovat  a jednotlivé  složky 

rehabilitace koordinovat. Vždy záleží na potřebách a možnostech konkrétního pacienta 

a jeho rodiny, pro každého může být efektivnější jiná forma.

Jako  velmi  přínosná  se jeví  rehabilitace  v domácím  prostředí  v kombinaci 

s ambulancemi. Nejen  ambulantní  fyzioterapie  a cvičení  pacienta  doma  (ať  už 

s rodinným příslušníkem nebo bez něj),  ale  i samotné prostředí  domova a jeho okolí 

působí  na pacienty  pozitivně  a v rehabilitaci  pacienty  posouvá  dále.  Jedná  se tedy 

hodnotnou a nezastupitelnou formou rehabilitace.  A zde je  právě zapojení  rodinného 

příslušníka klíčové.
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6 Seznam použitých zkratek

CMP – cévní mozková příhoda

CNS – centrální nervová soustava

DIOP - oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

FES - funkční elektrická stimulace 

F1 – fyzioterapeutka 1

F2 – fyzioterapeutka 2

F3 – fyzioterapeutka 3

JIP – jednotka intenzivní péče

KARIM – klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

KRL - Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze 

LDN – léčebna dlouhodobě nemocných

P1 – pacientka 1

P2 – pacient 2

P3 – pacient 3

RP1 – rodinná příslušnice 1

RP2 – rodinná příslušnice 2

RP3 – rodinná příslušnice 3

TEP – totální endoprotéza

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 

V seznamu nejsou uvedeny  symboly a zkratky všeobecně známé.
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7 Seznam příloh

Příloha č.1: Informovaný souhlas
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Příloha č. 1

Informovaný souhlas respondenta

Název bakalářské  práce (dále  jen  BP):  Role rodinných příslušníků ve  fyzioterapii  u 
pacientů po poškození mozku: Jejich zapojení do reedukace chůze

Stručná anotace BP: Tato BP se zabývá tématem zapojování rodinných příslušníků do 
fyzioterapie pacienta  po poškození mozku (reedukace chůze).  Praktická část  probíhá 
formou rozhovoru s pacientem, jeho rodinným příslušníkem a fyzioterapeutem. 

Jméno a příjmení respondenta:

1. Já,  níže  podepsanýmá  souhlasím  s  účastí  v  BP,  jejíž  výsledky  budou  anonymně 
zpracovány. Je mi více než 18 let.

2. Bylma  jsem podrobně  a  srozumitelně  informovánma  o  cíli  BP  a  jejích  postupech, 
průběhu zpracování, a formě mé spolupráce (nahrávání celého rozhovoru, analýza 
zvukového záznamu, přepis). Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP.

3. Porozumělma jsem tomu, že svou účast mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit. Moje 
spolupráce na BP je dobrovolná.

4. Výsledky  rozhovoru  budou  v  BP  uveřejněny  přísně  anonymně  bez  jakýchkoliv 
osobních údajů.

5. S  účastí  na  rozhovoru  pro  BP  není  spojeno  poskytnutí  žádné  finanční  ani  jiné 
odměny.

Datum: 

Podpis respondenta: Podpis studenta:
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