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ZÁVĚR

• V rámci pilotního programu domácí fyzioterapie

se podařilo ověřit, že vybrané cviky zaměřené

na respirační a posturální funkce jsou efektivní a pacienti

je mohou provádět v domácím prostředí samostatně.

• Na základě cvičebního programu byla vytvořena brožura

pro domácí cvičení.

• Cílem práce je ověřit proveditelnost a efekt domácího 

cvičení   u osob s vyšší mírou neurologického deficitu 

(odkázaných na pohyb na vozíku).

• Vedlejším cílem je vytvoření brožury na základě zkušeností 

z proběhlých terapií

Do pilotní studie byli zařazeni 4 pacienti s RS s těžším

neurologickým deficitem (podle škály EDSS ≥ 7).

Fyzioterapeutické intervence se zaměřovaly především

na ovlivnění respiračních a posturálních funkcí.

Každý pacient absolvoval 6 fyzioterapií v domácím prostředí,

které se zaměřovaly na instruktáž individuálně vhodných cviků

pro zlepšení respiračních a posturálních funkcí. Efekt domácí

fyzioterapie byl ověřen pomocí měření síly dechových svalů a

funkčních testů stability sedu (modifikovaný Functional Reach

Test a Test výdrže vsedě bez opory).

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění, které se projevuje různými

neurologickými symptomy. V dnešní době je díky dostupné

imunomodulační léčbě toto onemocnění léčitelné. Bohužel však

někteří pacienti i navzdory léčbě trpí těžším neurologickým deficitem.

Právě pro ně je rehabilitační léčba důležitá, avšak kvůli poruchám

mobility obtížně dostupná.

Do pilotní studie byli zařazeni 4 pacienti s RS s těžším neurologickým

deficitem (podle Kurtzkeho škály EDSS průměrně 7,875). Jednalo se o 2

ženy a 2 muže v průměrném věku 46,25 let (SD 4,38 let), s průměrnou

dobou trvání onemocnění 23 let (SD 4,74 let) a průměrným EDSS 7.0.

U všech pacientů došlo ke zlepšení posturálních i respiračních funkcí.


