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Rehabilitace 
Neurorehabilitace  
• rehabilitace pacientů 

po   poškození CNS 
   

• multidisciplinární 
rehabilitační přístup 
k pacientům 
s neurologickou 
problematikou 

 

Neurorehabilitace 



Poškození mozku 

Traumata 
CMP – ischemie, hemorhagie 
Infekce 
Demyelinisace 
Degenerativní onemocnění CNS 
Tumory 



Typy poruch po poškození 
mozku 

PORUCHY 

HYBNOSTI KOMUNIKACE CHOVÁNÍ 



Poškození 
CNS 

Motorické 
poruchy 

Kognitivní 
poruchy 

Psychick
é 

poruchy 
Poruchy 

řeči 

Senzorické 
poruchy 

Poruchy po poškození mozku 



Strukturální 
změny 

• Např. 
poškození 
gyrus 
praecentralis 

Funkční 
postižení 

• Syndrom centrální 
parézy  

Poruchy 
aktivit a 

participací 
• Poruchy 

ADL..... 

Důsledky poškození CNS 



Rehabilitační tým 
Lékaři 
Ergoterapeuti 
Fyzioterapeuti 
Klinický psycholog 
Klinický logoped 
Speciální pedagog 
 

Protetik 
Sociální pracovnice 
Zdravotní sestra 
Inženýr biomedicíny 
Arteterapeut 
Muzikoterapeut 
Dietolog 
……….. 



Týmová spolupráce 

LÉKAŘ

TERAPEUTI

PROBLÉMY 
PACIENTŮ

Psycho-
log

Logo-
ped

Spec.pe
dagog

Fyziote-
rapeut

Ergote-
rapeut

Zdrav. 
sestra

Prote-
tik

kognitiv-
ní funkce

pohyb.
funkce 

omezení
p. ADL

fatické
funkce

psych. 
funkce

omezení
i ADL



RHB program  

individuálně 
zaměřený 

 
multidisciplinární 

 
průběžně 
hodnocený 

spolupráce rodiny 
respektování 
premorbidní 
situace 
vzájemná dohoda 
zpětná vazba 
 



Plasticita 

Základní vlastnost nervové tkáně 
 
Podstata NEUROREHABILITACE 
 
Zlepšení AKTIVITY a PARTICIPACE 
 

 
 



Neuroplasticita 

Přizpůsobivost 
 

Interakce se zevním prostředím 
 

Strukturální a funkční přestavba 
 
Učení 

 



Zlepšení efektu rehabilitace 



1. Dg 2.Cíle 3.Th 

Indikace 



Stanovení cílů 

Hlavním cílem není ovlivnění 
spasticity jako takové, ale maximální 
funkční využití postižených končetin v 
ADL. 
Zlepšení aktivit a jejich uplatnění v 
běžném životě. 

 



Týmová spolupráce 

LÉKAŘ

TERAPEUTI

PROBLÉMY 
PACIENTŮ

Psycho-
log

Logo-
ped

Spec.pe
dagog

Fyziote-
rapeut

Ergote-
rapeut

Zdrav. 
sestra

Prote-
tik

kognitiv-
ní funkce

pohyb.
funkce 

omezení
p. ADL

fatické
funkce

psych. 
funkce

omezení
i ADL



Fyzioterapie 

Techniky udržení svalové flexibility a 
kloubní integrity (polohování, strečink, 
mobilizace) 
Facilitační a relaxační techniky 
Motorická reedukace 
Techniky založené na principy zpětné   
vazby 



Fyzioterapie 
Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti 
zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních 
poruch pohybového systému. 
Prostřednictvím pohybu a dalších 
fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje 
funkce ostatních systémů včetně funkcí 
psychických. 
www.unify-cr.cz  



Fyzioterapie 

Komplexní metodiky na 
neurofyziologickém podkladě 
– proprioceptivní nervosvalová facilitace 

(PNF) neboli cvičení dle Kabata 
– koncept manželů Bobathových, Bobath 

concept(BC) neboli neurodevelopmental 
treatment (NDT)  

– Vojtův princip: reflexní lokomoce 
 



Polohování, měkké techniky 
Protahování měkkých tkání (strečink) – 
statický, statický progresivní, cyklický 
intermitentní 
Polohování a protahování s pomocí ortéz 
(„splinting“) 
Polohování s využitím sériové aplikace 
imobilizačních dlah („serial casting“) 
Proaktivní neurorehabilitační metoda s 
nafukovacími dlahami Urias dle Margaret 
Johnstone (PANat).  
 

Postupy zaměřené na 
prevenci kontraktur 



Přístroje pro funkční terapii  
s pozitivní zpětnou vazbou 

schopny provádět opakovaně důležité 
pohyby postižené končetiny  
na obrazovce jsou simulovány různé 
situace z běžného života, které musí 
pacient řešit 
řešení je zaznamenáváno, pacient 
může sledovat, jak se postupně 
zlepšuje 
kromě pohybu samotného trénuje i 
kognitivní funkce  
 



Armeo spring Hocoma Amadeo -
Tyromotion 

Přístroje pro funkční terapii  
s pozitivní zpětnou vazbou 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj 



Ergoterapie 
Terapie motoricko - intelektuálních funkcí a 
sociálních schopností s cílem dosažení 
samostatnosti v osobním,sociálním a pracovním 
životě. 
 
 
Ergoterapie je profese, která prostřednictvím 
smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a 
využívání schopností jedince potřebných pro zvládání 
běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních 
činností u osob jakéhokoli věku s různým typem 
postižení(fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním 
nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně 
možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž 
respektuje plně jeho osobnost a možnosti. 
www.ergoterapie.org 

  
 
 
 



IADL 

Instrumental 
ADL 

Nezávislé 
bydlení 

Transport 

Nakupování….. 

 

ADL –běžné denní činnosti 

PADL 

Personal ADL 

Sebesycení 

Oblékání 

Osobní hygiena 

Koupání….. 



soběstačnost v běžných denních činnostech 
 
kompenzační pomůcky 

 
trénink kognitivních funkcí 

 
úpravy domácího prostředí 

 

Možnosti ergoterapie 



Vyzkoušení 
a zácvik !!! 

Správný 
výběr 

Předpis 

Kompenzační pomůcky 



Pomůcky pro osobní 
hygienu 

nástavce na WC 
 toaletní křesla 
sedačky do vany 
zvedáky 

Pomůcky pro lokomoci 
hole 
berle 
chodítka 
pojízdná toaletní křesla 
vozíky 

 

Kompenzační pomůcky 



Kompenzační pomůcky pro 
ADL 



Ergoterapie 

Biomechanické přístupy 
– stupňování aktivit (graded activities 

approach)  
– kompenzační přístupy (compensatory 

approach)  
– přístup běžných denních činností (ADL 

approach) 



Ergoterapie 

 
Indikace a spolupráce při tvorbě ortéz 

 
Polohování a protahování pomocí ortéz 

 
Proaktivní neurorehabilitační metoda s 
nafukovacími dlahami Urias dle Margaret 
Johnstone (PANat).  



Ergoterapie 

CIMT – constraint induced movement 
therapy (terapie vynuceného používání) 

 
Komplexní metodiky na 
neurofyziologickém podkladě 
Bobath concept, Affolter, Ayres 
 



Ergoterapie 



Ergoterapie 



Ergoterapie 

Předvádějící
Poznámky prezentace
odpočinková dlaha na celou ruku a předloktí – RA



CIMT – constraint induced movement 
therapy – více než 3 hodiny terapie 
denně (zpočátku 8 hodin denně) Taub 
1994, Miltner 1999 

m CIMT – modified CIMT – 3 hodiny 
terapie a méně  Burns 2007, 
Ploughman 2004 

FU – znehybnění zdravé končetiny, bez 
specifických aktivit zaměřených na 
postiženou HK 

Sirtori V  Corbetta D  Moja L  Gatti R  
   

      
    

     
 

CIMT 



Klinická psychologie 

Psychodiagnostika  
 

Terapie 
 

Poradenství  
 

Posudková činnost 



Terapie 

kognitivní rehabilitace - poruchy myšlení, 
paměti, pozornosti, exekutivních funkcí 

 
psychoterapie 

 
 



Klinická logopedie 

Diagnostika 
 

Terapie   
 

 



Nejčastější logopedické 
diagnosy 

afázie - porucha nebo úplná ztráta 
komunikačních schopností 
 dysartrie - porucha motorické realizace 
řeči 
 apraxie - porucha programování řeč. 
prvků (hlásek, slabik) 
 dysfagie  - porucha polykání 
 dysfonie - porucha tvorby a užití hlasu 
 rhinolalie - porucha rezonance hlasu 
 



Zásady logopedické terapie 
Co nejdříve dle stavu pacienta zahájit vyšetření řeči, např. 

Mississippi aphasia screening test, Dysartrický profil 3F, 
Vyšetření fatických funkcí, Token test. 

 
Současně zahájit logopedickou terapii. 

Mgr. Zuzana Stančáková 



Terapie afázie 

kognitivně-neuropsychologický přístup 
• obnova či kompenzace jazykových procesů dle 

teoretického modelu jazykových funkcí; sleduje 
lingvistické přístup 

pragmaticky neboli funkcionálně orientovaný 
přístup 
• snaha o komunikaci v běžném prostředí s využitím 

více modalit (mluvená, psaná řeč, gesta, posunky, 
kresba) 

Mgr. Zuzana Stančáková 



 
Muzikoterapie 

 
 Arteterapie 

 
 Taneční a pohybová 
terapie 

Nonverbální 
psychoterapeutické techniky 





 Zásady Denního stacionáře 
 Aktivity od pondělí do pátku  
 
8.30 -15.30  
 
Doba léčby 4-6 týdnů 
 
Pacient je přijímán do Denního stacionáře 
pouze po vstupním vyšetření všemi členy 
týmu 



Vstupní vyšetření před 
přijetím 

Lékař 

Sociální 
pracovník 

Speciální 
pedagog 

Rehabilitační 
konference 

Logoped 

ET 

FT 

Psycholog 



Aktivity Denního stacionáře 
Individuální aktivity  

fyzioterapie PT 
ergoterapie OT 
logopedie 
terapie kognitivních 
funkcí 
práce v dílnách 

 

Skupinové aktivity 
PT, OT 
dílny 
zahradničení  
muzikoterapie 
taneční a pohybová 
terapie 
 



pondělí 
  7. 4.  

úterý 
  8. 4. 

středa 
  9. 4. 

čtvrtek 
  10. 4. 

pátek 
  11. 4. 

1. 
 
 
4. týden  

8:30 ranní setkání 
9:00 vizita 
9:30 skupinová LTV 
10:00Dr. POKORNÁ 
11:00 ERGO AJ 
11:30 LOGO 
12:00 oběd 
13:00 SKUP. ERGO 

8:30 ranní setkání 
9: 00 vizita 
9:30 skupinová LTV 
10:00 KERAMIKA 
11:00 KERAMIKA 
12:00 oběd 
13:30 FYZIO VM 

8:30 ranní setkání 
9:00 vizita 
9:30 
PSYCHOLOGIE 
10:00 ERGO AJ 
11:00 FYZIO PP 
12:00 oběd 
13:30 ERGO JCH 

8:30 ranní setkání 
9:00 vizita 
9: 30 skupinová 
LTV 
10:00 SPEC. PED. 
11:00 společné 
vaření 
12:00 oběd 
13:30 ERGO JCH 

8:30 ranní setkání 
9:00 
MUZIKOTERAPIE 
10:30 ERGO AJ 
11:00 FYZIO RA 
12:00 oběd 
13:30 SPEC. PED. 

  
 

2. 
 

 
3. týden  

8:30 ranní setkání 
9:00 LOGO 
9:30 skupinová LTV 
10:00 FYZIO DP 
11:00 Dr. POKORNÁ 
12:00 oběd 
13:00 SKUP. ERGO 

8:30 ranní setkání 
9: 00 vizita 
9:30 skupinová LTV 
10:00 KERAMIKA 
11:00 KERAMIKA 
12:00 oběd 
13:30 FYZIO RA 

8:30 ranní setkání 
9:00 vizita 
9:30 LOGO 
10:00 FYZIO DP 
11:00 ERGO JCH 
12:00 oběd 
13:30 FYZIO RA 

8:30 ranní setkání 
9:00 
PSYCHOLOGIE 
9:30 SPEC. PED. 
10:00 ERGO AJ 
11:00 společné 
vaření 
12:00 oběd 
13:30 FYZIO RA 

8:30 ranní setkání 
9:00 
MUZIKOTERAPIE 
10:30 ERGO stud. 
11:00 ERGO AJ 
12:00 oběd 
13:30Dr. 
POKORNÁ 

 

4. 
2. týden 
 

8:30 ranní setkání 
9:00 vizita 
9:30 skupinová LTV 
10:00 LOGO 
10:30 ERGO AJ 
11:00 FYZIO VM 
12:00 oběd 
13:00 SKUP. ERGO  

8:30 ranní setkání 
9: 00 vizita 
9:30 skupinová LTV 
10:00 KERAMIKA 
11:00 KERAMIKA 
12:00 oběd 
13:30 FYZIO PP 
 

8:30 ranní setkání 
9:00 vizita 
9:30 skupinová LTV 
10:00 FYZIO JP 
11:00 LOGO  
12:00 oběd 
13:30 ERGO AJ 
 

8:30 ranní setkání 
9:00 vizita 
9:30 skupinová LTV 
10:00 
MUDr.POKORNÁ 
11:00 společné 
vaření 
12:00 oběd 
13:30 FYZIO JP 
 

8:30 ranní setkání 
9:00 
MUZIKOTERAPIE 
10:30 FYZIO JP 
11:00 ERGO JCH 
12:00 oběd 
13:30 ERGO AJ 
 





Dílny 



 
 
 
 
 
 
Průměrný věk pacientů 36,38 
 Nejmladší 12 let 

Nejstarší   63 let 



Fyzioterapie 



Nejčastěji odmítaní pacienti 

Doba od úrazu či počátku 
onemocnění 
Dlouhodobá stabilizace stavu 
Závažné psychiatrické obtíže 
Těžké poruchy kognitivních funkcí 
vylučující spolupráci 



Ukončení rhb 

Velký problém 
Neexistují přesná kriteria 
Důležitost funkčních hodnocení 
Dynamika změn 









Standardy EU ČR 

ano 
 

ano 
ano, ale... 

ne 
???? 

multidisciplinární týmy 
specializovaná centra 
• spinální jednotky 
• iktová centra 
• centra pro traumata mozku 
intenzita terapie v 

neurorehabilitaci –  
3-4 hodiny funkční terapie 

denně  

 

Neurorehabilitace 



2000 2009 2011 WHO 
Nemocnice 
      211       191        189 
Nemocnice s 
RHB 
 

       36         48         54 
 

RHB lůžka 
   1 049    1 643      1 689    3000 
Počet FT 
   4 861    5 062      6 984 
Počet ET 
 

nezjištěn
o 

       207         
376 

Situace v ČR 



Současná neurorehabilitace 
Pozitiva 
Fyzioterapie 
Vzdělanost 
Kvalita 
 

Negativa 
Chybí systém a koncepce 
Nedostatek určitých 

odborností (OT) 
Nedostatek NR oddělení 

zejména včasné RHB 
Špatná distribuce finančních 

prostředků 



Hlavní cíle rehabilitace 

Kvalita 
života 

Zdravotní stav 

Společenské 
aktivity 

Hmotné 
zabezpečení 

Sociální služby 



Správná indikace  
Dostatečná motivace  
Aktivní přístup  
Spolupráce rodiny a okolí 
Erudovaný a zkušený tým 
Dostatek času a prostoru 

Úspěch terapie 



Nespolupracující pacient 
Nevyužití zlepšení v žádné 
aktivitě 
Špatná interpretace efektu 
terapeutem 
Uspěchanost 
 
  
 

Neúspěch terapie 
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