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ABSTRAKT
BakaláĜská práce popisuje problematiku kvality života jedince s tČžkým zdravotním
postižením Duchennovou muskulární dystrofií a kvalitu života rodiny, která o nemocného
peþuje. Cílem práce je získat poznatky o kvalitČ života vybraného jedince s tímto
onemocnČním a o hlavních faktorech, které ho ovlivĖují. Teoretická þást je rozdČlena do tĜí
kapitol, z nichž první popisuje Duchennovu muskulární dystrofii, druhá vymezuje kvalitu
života þlovČka a ve tĜetí jsem se snažila zjistit jaké možnosti a podpory se mĤže
nemocnému dostat v rámci jeho onemocnČní. Praktická þást se zabývá výzkumem
vybraného pĜípadu nemocného s Duchennovou muskulární dystrofií a jeho rodiny za
pomoci výzkumných technik pĜípadové studie, rozhovorĤ a pozorování.
Klíþová slova: Duchennova muskulární dystrofie, kvalita, život, chronický, nemoc, rodina,
pomoc, možnost.

ABSTRACT
Abstrakt ve svČtovém jazyce
This bachelor thesis describes the issue of quality of life of person with severe disabilities
of Duchenne muscular dystrophy and the quality of life of the family which takes care of
the sick person. The goal of the thesis is to acquire knowledge about the quality of life of
selected individuals with this disease and the main factors that affect it. The theoretical part
is divided into three chapters, the first of which describes Duchenne muscular dystrophy,
the second defines the quality of human life and in the third, I tried to find out what options
and support can get the sick person within his illness. The practical part deals with research
of a selected case of a patient with Duchenne muscular dystrophy and his family with the
help of research techniques such as case studies, interviews and observations.
Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy, quality, life, chronic, disease, family,
assistance, opportunity.
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ÚVOD
Život? ObecnČ se dá Ĝíci, že je to období þlovČka od jeho poþetí až do jeho smrti.
Kvalita? Sám o sobČ nic neĜíkající pojem. Ale ve spojení s jiným fenoménem už nám
udává hodnotu jevu nebo vČci.
Kvalita života? Není snadné jednoznaþnČ odpovČdČt. Co þlovČk to jiný názor a jiný náhled!
Nelze se na ni dívat jen z jednoho úhlu, ale uvČdomit si, jak ji vnímá spoleþnost v rĤzných
sférách od zdraví, nemoci, rodiny, pĜátelství, emocích – strachu, nejistotČ, obavČ, lásce,
radosti, nadČji, odpuštČní, statusu, sociálního zázemí, materiálních hodnot, zkrátka každý
má o ní svou pĜedstavu.
Téma, které jsem si vybrala a budu se mu ve své bakaláĜské práci vČnovat je problematika
života jedince s tČžkým zdravotním postižením, a to konkrétnČ s onemocnČním
Duchennovou muskulární dystrofií.
Téma jsem si zvolila z osobního dĤvodu, protože tímto onemocnČním trpí jeden z þlenĤ mé
rodiny. Svou bakaláĜskou prací bych chtČla poukázat na složitost života postiženého,
jeho integrace do spoleþnosti, vlivu jeho nemoci na rodinu a blízké okolí.
Možnosti zkvalitĖování života postižených jsou v souþasnosti jedním z pĜedních témat,
kterými se souþasná spoleþnost zabývá. Duchennova muskulární dystrofie je progredující
dČdiþné onemocnČní, pro které je charakteristický úbytek svalové hmoty projevující
se pĜevážnČ u chlapcĤ. Ve své bakaláĜské práci chci þtenáĜi více pĜiblížit projevy
a následky tohoto málo známého onemocnČní, jaké jsou možnosti nemocného zaþlenit se
do spoleþenského života a jak jeho nemoc ovlivĖuje rodinu a osoby mu blízké. Zabývat se
budu nejen charakterem nemoci, ale i její etiologií, tzn. od diagnostikování nemoci pĜes její
postupný vývoj s pĜibývajícím vČkem nemocného, tak i její dosavadní léþbou a léþebnými
možnostmi do budoucnosti a novými výsledky na poli výzkumu léþení tohoto
destruktivního onemocnČní.
Hlavním cílem této práce je získat poznatky o kvalitČ života nemocného s tímto
onemocnČním. Dále o tom, jaká je kvalita života jeho rodiny a zjištČní, jaké podpory se
mĤže tČžce zkoušené rodinČ dostat v rámci možností ýeské republiky.
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Metodologií mé bakaláĜské práce bude rozbor odborné literatury a dalších dostupných
pramenĤ, která s daným tématem úzce souvisí a kvalitativní výzkum skládající
se z pĜípadové studie, rozhovoru a zúþastnČného pozorování.
BakaláĜská práce se skládá z þásti teoretické a þásti praktické.
V první kapitole teoretické þásti vymezím nemoc Duchennovu muskulární dystrofii,
pĜíþiny vzniku nemoci, charakterizuji osobu, která touto nemocí trpí a její léþbu.
V druhé kapitole definuji co to vlastnČ je „kvalita života“ a jaký vliv má chronické
onemocnČní na kvalitu života nemocného a jeho rodiny. Jaká jsou specifika kvality života
þlovČka, který je Duchennovou muskulární dystrofií postižen, a nastíním faktory
ovlivĖující kvalitu života rodiny nemocného.
TĜetí kapitola bakaláĜské práce je zamČĜena na téma podpory chronicky nemocných
a jejich rodiny - zaĜízení, instituce, výzkum a jaké pokroky v rámci léþby Duchennovy
muskulární dystrofie jsou v souþasnosti známy. Konec teoretické þásti se vČnuje tématice
zapojení nemocného þlovČka do spoleþnosti, a jaké jsou možnosti jeho uplatnČní ve
spoleþnosti v souþasné dobČ.
V praktické þásti své práce pĜiblížím každodenní život nemocného a jeho rodiny bojující
s touto tČžkou nemocí. Provedu kvalitativní výzkum technikou pĜípadové studie, rozhovoru
a zúþastnČného pozorování rodinného života vybrané rodiny. V závČru praktické þásti je
zhodnocení a souhrn získaných informací od vybrané rodiny.
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VYMEZENÍ NEMOCI DUCHENNOVA MUSKULÁRNÍ
DYSTROFIE

„Duchenne Muscular Dystrophy – Duchennova svalová dystrofie (DMD), mírnČjší forma
Becker Muscular Dystrophy – Beckerova svalová dystrofie (BMD)“.1
Jsou to genetická, postupnČ se zhoršující onemocnČní, která postihují svaly.
DMD je známa od roku 1860, její mírnČjší forma BMD od roku 1950 (Guillaume
Benjamin Amand Duchenne (de Boulogne).2
ěadí se mezi nervosvalová onemocnČní, tj. onemocnČní pohybového aparátu.

1.1 Popis Duchennovy muskulární dystrofie

Duchennova muskulární dystrofie, (dále jen DMD) je vážné degenerativní onemocnČní
vázané na chromozom X projevující se postupných oslabováním svalstva. Postupující
nemoc zpĤsobuje tČžkou ztrátu svalových funkcí, které vedou k pĜedþasnému úmrtí. Je
uvádČna, jako jedna z nejþastČjších smrtelných genetických poruch. Zpravidla se projevuje
u chlapcĤ a bývá diagnostikována pĜibližnČ ve vČku 3 let.3
DMD postupnČ zasahuje svaly všech konþetin, þímž u postiženého nastává omezení
pohybového aparátu a postižený je trvale upoután na invalidní vozík.4
S postupnČ pĜibývajícími roky nemocného, pĜibližnČ v rozmezí vČku 13 - 19 let postihuje
nemoc rovnČž srdeþní a dýchací svalstvo.
DMD je nejbČžnČjší genetická porucha, která je diagnostikována v dČtství. Postihuje
pĜibližnČ 1 z každých 3 500 - 6 000 živČ narozených chlapcĤ po celém svČtČ.5

1

Parent projekt [online] [cit. 2015-02-15].
Dostupné z: http://www.parentproject.cz/.
2
Parent projekt [online] [cit. 2015-02-15].
Dostupné z: http://www.parentproject.cz/.
3
Parent projekt [online] [cit. 2015-02-15].
Dostupné z: http://www.parentproject.cz/.
4
PARENT PROJEKT svalová dystrofie, Výzkum Léþba NadČje, akutní péþe o pacienty s DMD, s. 3.
5
PARENT PROJEKT svalová dystrofie, Výzkum Léþba NadČje, Diagnostika a péþe u Duchennovy svalové
dystrofie, 1. þást: diagnostika, farmakologická a psychosociální péþe, 2. þást: Realizace více oborové péþe,
ýeská republika, 2010.
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OnemocnČní je spojené se svalovou atrofií související se specifickými chybami v genu,
který kóduje protein dystrofin. Ten má hlavní úlohu pro funkci svalových vláken.Postupná
svalová slabost se nejprve projevuje v oblasti pánevního pletence a pozdČji jsou zasaženy
horní konþeny, hrudník a další oblasti tČla. S postupující nemocí nastávají u nemocného
stále vČtší obtíže s dýcháním v dĤsledku oslabení dýchacího svalstva, které vyžadují
používání pĜístrojĤ na podporu dýchání. Dále se pĜidávají srdeþní obtíže a mĤže nastat
srdeþní selhání.
OnemocnČní je nevyléþitelné s destruktivními následky. Nemocní s DMD umírají obvykle
pĜed dosažením vČku 30 let.
Odborníci rozdČlili vývoj DMD do 5 fází, které mají být jistým ukazatelem pro urþení
vhodné péþe a naordinování vhodné medikace. Toto rozdČlení, ale nemusí být zcela
pĜesné, neboĢ každý postižený jedinec potĜebuje individuální pĜístup a u každého se nemoc
nevyvíjí ve stejném þasovém rozmezí. PĜesto má toto rozdČlení pomoci objasnit, co by mČl
nemocný a rodina oþekávat.6
Stádia nemoci (a péþe ke zvážení - podrobnČji viz P I)
¾ „Stadium 1. ĺ PRESYMPTOMATICKÉ ĺ V tomto stádiu mĤže být DMD
diagnostikováno pokud je zjištČna zvýšená hladina kreatin kinázy, nebo v pĜípadČ
pozitivní rodinné anamnézy ĺ MĤže vykazovat opoždČný vývoj bez poruchy chĤze.

¾ Stadium 2. ĺ ýASNÁ CHODÍCÍ FÁZE ĺ GowersĤv manévr ĺ Kolébavá chĤze
ĺ MĤže se vyskytnout chĤze po špiþkách ĺ ChĤze do schodĤ možná.

¾ Stadium 3. ĺ POZDNÍ CHODÍCÍ FÁZE ĺ ZvýšenČ namáhavá/tČžkopádná chĤze
ĺ Ztrácení schopnosti chĤze do schodĤ a schopnosti vstát ze zemČ.

¾ Stadium 4. ĺ ýASNÁ NECHODÍCÍ FÁZE ĺ MĤže být schopen po nČjaký þas
samostatného stoje ĺ Schopný držet tČlo ĺ MĤže docházet k vývoji skoliózy.

¾ Stadium 5. ĺ POZDNÍ NECHODÍCÍ FÁZE ĺ Funkce horních konþetin
a schopnost držení tČla výraznČ omezena“.7

6

PARENT PROJEKT svalová dystrofie, Výzkum Léþba NadČje, Diagnostika a léþba svalové dystrofie typu
Duchenne, PĜíruþka pro rodiny, ýeská republika, 2011. s. 6.
7
PARENT PROJEKT svalová dystrofie, Výzkum Léþba NadČje, Diagnostika a péþe u Duchennovy svalové
dystrofie, 1. þást: diagnostika, farmakologická a psychosociální péþe, 2. þást: Realizace více oborové péþe,
ýeská republika, 2010.
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Postižený, kterému je vČnována tato bakaláĜská práce se v souþasné dobČ nachází již
v poslední fázi DMD.

1.2 PĜíþiny vzniku Duchennovy muskulární dystrofie

V 80. letech byl popsán gen, který je pĜíþinou vzniku DMD a rok poté i protein s ním
související, tzv. dystrofin.8
„DMD nastává v dĤsledku mutací dystrofinového genu. Mutace vedou k absenci nebo vadČ
v proteinu dystrofinu, což má za následek progresivní degeneraci svalĤ se ztrátou
schopnosti samostatné chĤze do 13 let.“9
„DMD je zpĤsobeno mutací neboli zmČnou DNA u genu kódující protein dystrofin, neboli
‚gen DMD‘“. Definitivní diagnóza je stanovena genetickým testem.10
Toto svalové onemocnČní je vázáno na pohlavní chromozom X. Gen pro dystrofin je
umístČn na chromosomu Xp21. Gen pro dystrofin je nejvČtší známý lidský gen. DMD je
cca v 60-65 % zpĤsobeno nepĜítomností urþité þásti tohoto genu a pĜibližnČ v 5-10 %
zdvojením urþité jeho þásti. U nemocných s DMD se vyskytuje velmi malé procento
bílkoviny dystrofinu. Tato bílkovina je velice dĤležitá pro život svalových bunČk.
Bílkovina dystrofin se nachází v každé svalové buĖce v tČle, u nemocných DMD tato
bílkovina chybí nebo má špatnou funkci. U DMD nastává vrozená zmČna na chromozomu
Xp21, tj. zmČna všech genĤ vložených do plodu bez ohledu na jejich umístČní v buĖce.
OnemocnČní je pĜenášeno z matky na syna (dČdiþnost XR), dcery mohou být další
potencionální pĜenašeþky. Nemoc mĤže, ale nemusí mít rodinný pĤvod.

8

Parent projekt [online] [cit. 2015-02-15].
Dostupné z: http://www.parentproject.cz/.
9
PARENT PROJEKT svalová dystrofie, Výzkum Léþba NadČje, Diagnostika a péþe u Duchennovy svalové
dystrofie, 1. þást: diagnostika, farmakologická a psychosociální péþe, 2. þást: Realizace více oborové péþe,
ýeská republika, 2010.
10
PARENT PROJEKT svalová dystrofie, Výzkum Léþba NadČje, Diagnostika a léþba svalové dystrofie typu
Duchenne, PĜíruþka pro rodiny, ýeská republika, 2011, s. 12.
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DMD je oznaþována jako tzv. „gonozomální recesivní vrozené onemocnČní“ - dČdiþnost
tohoto onemocnČní se váže na chromozom, který urþuje pohlaví þlovČka.11

Obr. þ. 1. GonozomálnČ recesivní dČdiþnost.12

11

Parent projekt [online] [cit. 2015-03-06].
Dostupné z: http://www.parentproject.cz/.
12
Parent projekt [online] [cit. 2015-03-06].
Dostupné z: http://www.parentproject.cz/.
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Obr. þ. 2. Diagnostika DMD: cesta od podezĜení k potvrzení diagnózy.13
(upraveno autorkou)
„V pĜípadČ podezĜení na DMD se pĜistoupí k diagnostickému testování periferní krve
na zvýšení kreatinkinázy. V pĜípadČ zvýšení kreatinkinázy jsou indikovány genetické testy.
V pĜípadČ negativit všech testĤ lze diagnózu dystrofinopatie potvrdit absencí dysrofinového
proteinu pĜi biopsii svalu. Pokud diagnóza dystrofinopatie není potvrzena biopsií svalu ani
genetickým testem, je diagnostika alternativních svalových dystrofií složitá a vyžaduje
zvláštní postupy.“14

13

PARENT PROJEKT svalová dystrofie, Výzkum Léþba NadČje, Diagnostika a péþe u Duchennovy svalové
dystrofie, 1. þást: diagnostika, farmakologická a psychosociální péþe, 2. þást: Realizace více oborové péþe,
ýeská republika, 2010.
14
PARENT PROJEKT svalová dystrofie, Výzkum Léþba NadČje, Diagnostika a péþe u Duchennovy svalové
dystrofie, 1. þást: diagnostika, farmakologická a psychosociální péþe, 2. þást: Realizace více oborové péþe,
ýeská republika, 2010.
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1.3 Charakteristika osoby s Duchennovou muskulární dystrofií

Po narození dítČte se neprojevují žádné pĜíznaky, pouze motorický vývoj bývá mírnČ
opoždČn. Nemoc se pĜevážnČ projevuje u chlapcĤ. Mezi 2. - 6. rokem se zaþne projevovat
nedostatek dystrofinu v tČle dítČte a dostavují se první pĜíznaky svalové slabosti: neobratná
chĤze s þastČjšími pády v dĤsledku horší koordinace tČla, snížená schopnost bČhání a chĤze
do schodĤ, obtížnČji se mu zvedá ze zemČ. Typickým znakem je tzv. GowersĤv manévr.
Chlapec pĜi zvedání ze zemČ šplhá rukama po nohou. Toto nastává v dĤsledku slabých
svalĤ na nohou a v kyþlích. Chlapci mají výraznČ kolébavou chĤzi a u nČkterých je
zaznamenána chĤze po špiþkách nebo opoždČný vývoj Ĝeþi, mĤže být viditelné velké
zvČtšení lýtek, které je zpĤsobeno ukládáním vaziva nahrazujícího svalovou hmotu.
S postupující nemocí je pacient zcela odkázán na péþi druhé osoby. Postupující nemoc
v prĤbČhu nČkolika let upoutá chlapce trvale na invalidní vozík. Ztráta schopnosti
samostatné chĤze se projeví okolo 10. - 12. roku života. V pozdČjším stádiu se
u nemocného projeví skolióza (obloukovité vychýlení páteĜe ze své osy do strany).15
U nemocných s DMD bývají þastČjší úrazy v podobČ zlomenin z dĤvodu snížené
pohyblivosti s následky þastČjších pádĤ a také v dĤsledku užívaných medikamentĤ.16
Dalším ze závažných znakĤ tohoto onemocnČní je postižení dýchacího systému. Dýchací
svalstvo je zasaženo stejnou mČrou, jako ostatní svaly v tČle. V dĤsledku tohoto oslabení
dochází u chlapcĤ k poruchám dýchání. V posledních fázích DMD je nutné pĜipojit
chlapce na umČlou plicní ventilaci. Dýchací pĜístroj, který dýchá za nemocného.
Oslabením plícního systému mĤže u nemocného docházet k opakovanému zápalu plic.
To mĤže být jednou z pĜíþin úmrtí.
Délka života nemocného s DMD nepĜesahuje 30 let.17

15

PARENT PROJEKT svalová dystrofie, Výzkum Léþba NadČje, Diagnostika a péþe u Duchennovy svalové
dystrofie, 1. þást: diagnostika, farmakologická a psychosociální péþe, 2. þást: Realizace více oborové péþe,
ýeská republika, 2010.
16
PARENT PROJEKT svalová dystrofie, Výzkum Léþba NadČje, akutní péþe o pacienty s DMD, s. 7.
17
Parent projekt [online] [cit. 2015-03-05].
Dostupné z: http://www.parentproject.cz/.
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1.4 Léþba Duchennovy muskulární dystrofie

U každé nemoci je dĤležitá vþasná diagnostika, následné nastavení dobré lékaĜské péþe
a nasazení vhodné medikace.
Dalším dĤležitým krokem je pĜístup k nemocnému. U každého postiženého se jeho nemoc
vyvíjí v odlišném tempu, proto je dĤležité, aby mČl každý nemocný léþbu nastavenu
„pĜímo na tČlo“.
V souþasné dobČ jsou k dispozici rady pro rĤzné obtíže DMD a doporuþení celkové
klinické péþe se postupnČ aktualizují.18
V pĜíruþce pro rodiny Diagnostika a léþba svalové dystrofie typu Duchenne odborníci
zdĤrazĖují, že k léþení DMD je nutno pĜistupovat víceoborovČ, multidisciplinárnČ,
to znamená, že k léþbČ je nutno povolat více odborníkĤ z Ĝad specialistĤ a vždy musí být
pĜítomen lékaĜský odborník, který vede a upravuje péþi o nemocného. Je zde zdĤraznČno,
že ke každému pacientovi se musí pĜistupovat individuálnČ, neboĢ každý vyžaduje odlišný
pĜístup, proto je nutné zĤstat v pĜímém kontaktu se svým lékaĜem.
DĤležité je nejen stabilizovat stav nemocného z lékaĜského hlediska, ale pĜedevším
umožnit postiženému prožít svĤj život v milující rodinČ.19
Léþba DMD se nachází ve fázích výzkumu. Výzkumníci se snaží najít nejefektivnČjší
zpĤsob, jak prĤbČh léþby zpomalit þi vyléþit. Jisté je, že úplná léþba DMD dosud
neexistuje.
Souþasné možnosti léþby DMD:
¾ Genová léþba
Má za cíl úspČšnČ zavést vyhovující kód pro dystrofinový protein do svalové buĖky a tím
buĖce udČlit informaci potĜebnou k vytváĜení dystrofinu. Hlavní výsledek má být úplné
vyléþení onemocnČní.

18

PARENT PROJEKT svalová dystrofie, Výzkum Léþba NadČje, Diagnostika a péþe u Duchennovy svalové
dystrofie, 1. þást: diagnostika, farmakologická a psychosociální péþe, 2. þást: Realizace více oborové péþe,
ýeská republika, 2010.
19
PARENT PROJEKT svalová dystrofie, Výzkum Léþba NadČje, Diagnostika a léþba svalové dystrofie typu
Duchenne, PĜíruþka pro rodiny, ýeská republika, 2011, s. 4, 5.
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Tato léþba se stane úspČšnou, pokud se vČdcĤm podaĜí vymyslet, jakým zpĤsobem
dopravit správný kód pro dystrofinový protein do všech bunČk kosterního svalstva v tČle.
NČkteĜí vČdci pracující na genové terapii se pokouší o dopravení kódu pomocí virĤ
z dĤvodu, že bylo prokázáno, že viry ukládají své vlastní genetické kódy do bunČk.
V souþasnosti výzkumníci dovedou zmanipulovat nČkteré viry a „nežádoucí genetický kód,
který by byl za normálních okolností obsahem viru, nahrazovat dystrofinovým kódem.
Pokud se teorie potvrdí, manipulovaný gen bude injekþnČ vpravován do tČla pacienta.
Výsledkem takové „virální“ infekce by bylo úspČšné pĜekódování každé svalové buĖky
v pacientovČ tČle.“
¾ BunČþná léþba
Má za cíl pĜinutit svalové buĖky k tvorbČ „dystrofinového proteinu bez pĜekódování
základního genetického dystrofinového kódu.“ Tato terapie se snaží o þásteþnou nápravu
poškození, které bylo zpĤsobeno chybným genetickým kódem.
¾ Léková (farmakologická) léþba
Snaha o léþení symptomĤ DMD a jejich zmírnČní s dĤrazem kladeným na pĜekonání potíží
imunitního systému.
¾ Ataluren
Dosud 1. lék schválený Evropskou komisí léþiv. Je k dostání již i na þeském trhu.
Zpomaluje proces ztráty schopnosti chĤze.
¾ Exon Skipping
V souþasnosti se jeví jako jedna z nejslibnČjších terapií v rámci léþby pacientĤ s DMD.
Cílem této léþby je pĜemČnit pacienta s DMD na pacienta s BMD. PĜedpokládá se, že léky
budou možné k získání v roce 2016.20
Shora uvedené léþby jsou stále ve fázích výzkumu. Duchennova muskulární dystrofie
se vyléþit nedá, pouze se dá zpomalit její prĤbČh a umožnit nemocnému kvalitní péþí,
obČtavostí a láskou, aby se mu jeho životní dráha s touto nemocí prošla co nejsnáze.

20

End Duchenne [online] [cit. 2015-03-05].
Dostupné z: http://www.endduchenne.cz/vyzkum/hlavni-smery-ve-vyzkumu-dmd/.
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Rodiny a nemocní DMD se mohou obrátit na specializovaná centra, která se snaží zajistit
pomoc v lékaĜské péþi a poskytují i služby pedagogické, sociální a psychologické.
Seznam Neuromuskulárních center v ýR:
¾ FN Motol, Praha,
¾ NK VFN Praha,
¾ NK TN Praha,
¾ NK FN PlzeĖ,

¾ NK Krajská nemocnice Pardubice,
¾ NK FN Ostrava,
¾ FN Brno,

¾ NK FN Olomouc,

¾ NK FN Hradec Králové.21

DĤležité je, aby se nemocnému s DMD dostalo péþe z každé jednotlivé oblasti, jak jsou
uvedeny na obrázku (viz P II) „Mezioborová péþe u DMD“.

21

Seznam Neuromuskulárních center [online] [cit. 2015-07-04].
Dostupné z: http://www.neuromuskularni-sekce.cz/index.php?pg=neuromuskularni-centra.
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KVALITA ŽIVOTA

Po pĜeþtení mnoha dostupných publikací jsem zjistila, že definovat pĜesnČ, co to vlastnČ je
„kvalita života“ není jednoduché. Dostupné zdroje rozdČlují termín do objektivních
a subjektivních složek a tyto složky jsou ovlivĖovány dalšími faktory napĜ. vČk, pohlaví.
Subjektivní složka odkazuje na emocionální stavy jedince a na to, jak je þlovČk spokojený
se svým životem v souvislosti se spokojeností a životní pohodou.
Do objektivní složky bývají zahrnovány termíny jako je zdravotní stav, podmínky,
ve kterých se þlovČk nachází, aĢ už po stránce svého zdraví, materiálního zajištČní
nebo sociálního zázemí.22
Jak lidé vnímají kvalitu života mýma oþima?
Co þlovČk, to jiný pohled, to jiný názor. Každý si pod kvalitou života pĜedstavujeme nČco
jiného. NČkdo ji vidí v materiálních hodnotách, jiný v duševních a dalších napĜ. v rodinČ,
pĜátelství, lásce, moudrosti, duchovnu, ve svých snech a stanovených cílech, kterých
se snaží dosáhnout, a které ho naplĖují. Zkrátka to, co ho jistým zpĤsobem dokáže
uspokojit, vykouzlit mu úsmČv na tváĜi a být šĢastným.
Ne všichni, ale vidí kvalitu života jen v pozitivních hodnotách. Jsou i tací, kteĜí vidí vše
negativnČ bez jakéhokoliv pozitivního náhledu na svČt.
A právČ problematikou osobní pohody (well-being) se zabývá pozitivní psychologie, která
se v souþasné dobČ stává významným hitem pro odborníky na poli psychologie.23
Pozitivní psychologie je jedena z nejmladších disciplín psychologie. V souþasné dobČ
se jejím studiem zabývá znaþná Ĝada odborníkĤ z Ĝad psychologĤ. Je zamČĜená pĜedevším
na studium kladných stránek v lidském životČ. Uþení pozitivní psychologie si dává za úkol,

22

SLEZÁýKOVÁ, A. PrĤvodce pozitivní psychologií: nové pĜístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace.
Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 304 s. Psyché (Grada). s. 23.
23
KěIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 195 s. Psychologie (Portál). s. 195.
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dovést þlovČka ke zvládnutí nelehkých životních situací a dosáhnutí životního úspČchu
a štČstí. Její výzkum je zamČĜen na osobní pohodu a kvalitu života. 24
Ve zkratce by se dalo Ĝíci, že právČ z dĤvodu, kdy se psychologie v minulosti zabývala
pĜedevším negativními jevy psychiky, lidských emocí a složek povahy þlovČka, pozitivní
psychologie vznikla jako protipól k tomuto.25

2.1 Definice kvality života

Kohoutek definuje kvalitu života takto: „Je dána do jisté míry úrovní tČlesné a duševní
þinnosti a pracovní výkonnosti a úrovní tČlesné, duševní a sociální pohody, ale pĜedevším
úrovní osobní spokojenosti a radostí ze života i pĜes jeho starosti a potíže“.26
Kuja uvádí, že kvalita života je pĜedevším v tom, jaký životní styl vede moderní
spoleþnost. Odkazuje zde pĜedevším na rizikové chování a na respektování biorytmĤ.
UpozorĖuje na rizika dnešní moderní doby, trochu uvažuje o koneþnosti lidského bytí
a nakonec dospívá k tomu, že to jaký život jednotlivec prožije, je vlastnČ na nČm a zpĤsobu
jeho životního stylu.27
Definice kvality života dle SvČtové zdravotnické organizace (WHO): „ Kvalita života je to,
jak þlovČk vnímá své postavení v životČ v kontextu kultury, ve které žije, a ve vztahu ke
svým cílĤm, oþekáváním, životnímu stylu a zájmĤm.“28
Slezáþková uvádí, že se na kvalitu života musí pohlížet z více úrovní.
Makrorovina – zamČĜuje se na zkoumání kvality života velkých sociálních celkĤ,
napĜ. národy, kraje, …
Mezirovina – se zamČĜuje na zkoumání kvality života malých spoleþenských celkĤ,
jako tĜeba zamČstnanci v jedné kanceláĜi, skupina dobrovolných hasiþĤ v místní vesnici, …

24

SLEZÁýKOVÁ, A. PrĤvodce pozitivní psychologií: nové pĜístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace.
Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 304 s. Psyché (Grada). s. 21.
25
SLEZÁýKOVÁ, A. PrĤvodce pozitivní psychologií: nové pĜístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace.
Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 304 s. Psyché (Grada). s. 11-12.
26
Slovník cizích slov, kvalita života [online] [cit. 2015-02-15].
Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kvalita-zivota.
27
RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. A KOL. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2006, s. 105.
28
ŠUBRT, J. Soudobá sociologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2008. Uþební texty Univerzity Karlovy v
Praze, 14. s. 132.
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Osobní rovina – zkoumá kvalitu života þlovČka (jedince).29
Co já si pĜedstavuji pod kvalitou života?
Spíše než v materiálních hodnotách ji vidím ve svém zdraví, v lásce, to že mám rodinu
a pĜátele, se kterými si rozumím. Dále v pozitivním pohledu na svČt a mít neustále úsmČv
na tváĜi. PĜivést na svČt zdravého þlovČka a pĜipravit ho do budoucnosti, jako osobu
s dobrým základem pro pĜíští spoleþnost.
SamozĜejmČ, že i materiální hodnoty jsou nezbytnou souþástí dnešního bytí, ale z mého
pohledu to není základem pro to, aby byl þlovČk šĢastný. To, že má nČkdo velké finanþní
zajištČní, ještČ neznamená, že bude šĢastný a nezĤstane se svým blahobytem sám.

2.2 Vliv chronického onemocnČní na kvalitu života postižených i jejich
rodin

Pojem „chronický“ znamená, že se jedná o nČco dlouhodobého, vleklého. NČco, co trvá
a je malá nebo žádná nadČje na zvrat.
Specifikace (dlouhodobé) nemoci dle Renotiérové:
Nemoc – „porušení rovnováhy organismu s jeho prostĜedím“ s následkem v tČlesných
a „funkþních zmČnách v organismu.“
Dlouhodobá nemoc – chronická, recidivující.
Recidivující nemoc – zpravidla 3 x za rok a více. V mezidobí se u nemocného nedostaví
žádné zmČny postižené oblasti na tČle nebo vnitĜních orgánĤ.
Chronická nemoc – „vyznaþuje se vleklým, dlouhotrvajícím, þasto celoživotním prĤbČhem.
Podle své závažnosti ovlivĖuje život na dlouhou dobu.“30
Novosad podotýká, pokud rodiþe psychicky ustojí skuteþnost, že mají postižené dítČ
a nechají si ho v domácí péþi, má dítČ našlápnuto k prožití „lepšího“ života. Rodinné

29

SLEZÁýKOVÁ, A. PrĤvodce pozitivní psychologií: nové pĜístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace.
Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 304 s. Psyché (Grada), s. 23.
30
RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. A KOL. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2006, s. 218.
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prostĜedí má velký význam na psychiku postiženého dítČte. Spoleþnost zatím nedokáže
docenit rodiny s postiženými dČtmi. „Rodiþe nemají žádné pracovní úlevy, rodina je
ekonomicky oslabená a její okolí bývá skoupé na úctu a porozumČní.“ Rodiþe s postiženým
dítČtem jsou pod velkým psychickým tlakem a je dĤležité tento tlak ustát. ýasto se stává,
že jeden z rodiþĤ tento tlak nevydrží. Zpravidla to bývá otec, který od rodiny odejde.
ZdĤrazĖuje, že je nutné tČmto rodinám pomoci nejen ekonomicky, ale hlavnČ zefektivnit
zdravotní, psychickou a psychologickou pomoc a podporu. Je dĤležité rodiny informovat,
bavit se s nimi a podpoĜit je v jejich nelehké životní situaci. Doporuþuje pĜedevším
podporu zdravotníkĤ, rehabilitaþních pracovníkĤ a také pomoc speciálních pedagogĤ,
sociálních pracovníkĤ a dalších, kteĜí by se angažovali v rámci pomoci. Služby mají být
uskuteþĖovány podle stupnČ postižení dítČte. Toto by mČlo být podpĤrným þlánkem,
aby bylo dítČ schopno a pĜipraveno se socializovat a nebylo fixováno pouze na rodiþe.
Rodina má být aktivní souþástí v procesu socializace a zaþlenČní zdravotnČ postižených
dČtí.31
Mühlpachr uvádí, že jednotlivé druhy nemocí mají svou psychickou podstatu.
Dle souþasného posouzení všech nemocí se poukazuje na složky rodinné a osobnostní.
PĜi zkoumání vlivu chronického onemocnČní je též dĤležité oddČlit vliv nemoci na rodiny
s postiženými dČtmi a na rodiny s postiženým dospČlým nemocným.
Bylo prokázáno, že rodina se hĤĜe smiĜuje s nemocí, která má rychlý nástup nebo nastala
u zdravého jedince, napĜ. v dĤsledku úrazu, zhoršení stavu po operaci, aj.
V první fázi bývá odezva od rodiny pozitivní, dalo by se Ĝíci „optimistická“. Všichni
se chtČjí zapojit, pomoci a podpoĜit. V dalších fázích, pokud nemoc trvá déle nebo
rekonvalescence se nedaĜí v rámci návratu do optimálního stavu, pozitivní náhled, skomírá
v dĤsledku psychického rozpoložení, které vzniká ze zklamání. NČkdy se stává,
že se rodina snaží najít viníka neštČstí. Zpravidla u postižení vzniklých úrazem.
Velice dĤležité je, jak se nemocný postupnČ sžije se svým handicapem a na adaptaci
nastalých životních zmČn s tím spojených. Je též velice dĤležité, jak se rodina dokáže
vypoĜádat se stresem nastalým v dĤsledku vniku nemoci. Na to, jak projevuje nebo
neprojevuje navenek své emoce, aĢ už v pozitivním slova smyslu, tak i v tom negativním
a od tČchto se pak odvíjí veškeré situaþní souvislosti. Pokud rodina není schopna
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se psychicky srovnat s nemocí, mĤže dojít i k jejímu rozpadu. To mĤže nastat v pĜípadech,
kdy u rodiny pĜevažují negativní emoce a pocity, které jsou dĤsledkem þastČjších sporĤ.
Rodina se snaží nemocnému zajistit veškeré výhody domácího bydlení a s tím spojeného
komfortu a nČkdy se tak dČje na úkor ostatních þlenĤ rodiny, pĜedevším dalších
sourozencĤ. NáslednČ se tito dotþení radČji zdržují doma co nejménČ a nemocný se tak
mĤže cítit osamocenČ a izolovanČ. Což mĤže opČt vyvolat negativní emoce, pocit samoty,
deprese, …
Velký vliv na rodinné zázemí má i to, který z þlenĤ dospČlých trpí chronickým
onemocnČním. Matka nebo otec. Je ovČĜeno, že pĜi onemocnČní otce, rodina zvládá
nastalou situaci daleko lépe, než když onemocní matka. Pokud onemocní otec, rodina
pocítí zmČnu spíše z ekonomické stránky. Pokud matka, zmČny jsou vČtšího rázu. Pokud je
v rodinČ postižené dítČ, je velký dĤraz kladen na to, aby se o nemocné dítČ starali oba
rodiþe stejnou mČrou. Aby se nestalo, že v dĤsledku fixace matka odsunula otce a ostatní
dČti stranou.32
Když se do rodiny narodí tČlesnČ postižené dítČ, je to pro rodinu šok, neþekané pĜekvapení.
NejdĤležitČjším þinitelem je „postoj rodiþĤ, zejména postoj matky“ pro to, aby se dítČ sžilo
se svým handicapem. Je dĤležité, aby rodiþe byli o stavu svého narozeného dítČte ihned
informováni a bylo jim sdČleno, co do budoucna mohou oþekávat. V prvé ĜadČ je dĤležité
se obrátit na pediatra a s ním úzce spolupracovat. Mühlpachr zde odkazuje na doporuþení
Blackové, aby se v rámci pomoci rodinám s postiženým dítČtem zĜizovala specializovaná
centra, která by poskytla rodinám dlouhodobou péþi a pomoc ve všech oblastech,
které rodiny potĜebují.33
Mít v rodinČ postiženého tČžkým nevyléþitelným onemocnČním DMD je obtížné. Rodina
je nucena pĜizpĤsobit se nastalým podmínkám. DĤležitým faktorem je informovanost.
Rodina musí vČdČt, co oþekávat a na co se do budoucnosti pĜipravit a tomu pĜizpĤsobit
rodinný život tak, aby do nČj bylo možné zaĜadit i dosavadní aktivity ostatních þlenĤ
rodiny.
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DĤležitým faktorem je adaptace. Aby se rodina srovnala s nastalou situací a pĜedevším,
aby postižený svĤj stav akceptoval. MČl se rád takový, jaký je a jaký bude s postupným
vývojem své nemoci.
Do jaké míry ovlivĖuje chronická nemoc postiženého a jeho rodinu závisí pĜedevším na
fyzické kondici nemocného a dalších faktorech s tím spojených. Tj. mobilita a dýchání,
dobrý duševní stav, spokojenost s aplikovanou léþbou a s rodinným zázemím. Tyto faktory
se znaþnČ odrazí i na ostatních þlenech rodiny, kteĜí žijí s nemocným v jedné spoleþné
domácnosti. Poté, co se rodina psychicky ztotožní s tím, že jejich syn trpí nevyléþitelnou
nemocí, se musí rozhodnout, zda si nemocného nechá v domácí péþi, nebo ho umístí
do lékaĜského zaĜízení.
Pokud se rodina rozhodne nechat si nemocného „v teple domova“ má nemocný o jeden
krĤþek blíže k tomu, aby jeho životní dráha s touto diagnózou probČhla v co možná
nejklidnČjším procesu. Domácí prostĜedí ve velké míĜe pĜispívá k lepšímu psychickému,
fyzickému i sociálnímu stavu postiženého.
Rodina nepĜijde o jednoho ze svých þlenĤ a zĤstane pohromadČ jako celek.
Na co, ale musí rodina myslet? S postupující nemocí je nezbytnČ nutné pĜizpĤsobit
podmínky pro bydlení. Úpravy interiéru i exteriéru jsou dĤležité. V pozdČjších stádiích
nemoci, kdy je u nemocného znaþnČ omezena mobilita a nemocný je upoutaný na invalidní
vozík, je nutný bezbariérový pĜístup do místa bydlištČ. Pro postiženého je dalším dĤležitým
faktorem pro zlepšení života pohodlná postel a další pĜístroje, které se stanou nezbytnou
souþástí jeho života.
Usnadní to situaci nejen jemu, ale umožní i rodinČ lepší péþi o nČj.34

2.3 Specifika kvality života nemocných s Duchennovou muskulární
dystrofií

Specifika kvality života nemocného DMD závisí na jeho zdravotním stavu jak fyzickém
tak psychickém.
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Veškeré dostupné publikace a odkazy na internetu spojených s touto nemocí poukazují na
velkou dĤležitost vþasné diagnostiky nemoci. Poté se veškerá následná péþe, podpora
a pomoc v nesnadné cestČ životem s touto nevyléþitelnou nemocí odvíjí od jejich
jednotlivých fází. Každá fáze této postupnČ se zhoršující nemoci má svá specifika
a ta se promítají i do následné lékaĜské a psychosociální péþe o pacienta.
PĜíruþka pro rodiny uvádí, že ne u všech chlapcĤ s DMD se mohou projevit psychosociální
problémy, ale i tak by si mČli rodiþe dát pozor na projevy úzkosti nebo zlosti, hádavost,
problémy s porozumČním nebo zapamatováním. Veškeré negativní projevy u nemocného
dítČte mohou vést k vyššímu výskytu depresí i u rodiþĤ. Proto je nutné „vyšetĜit
a podporovat celou rodinu.“35
Jak již bylo shora napsáno, dĤležitá je vþasná diagnostika. Ta se provádí na základČ
genetických testĤ. Nemocného je nutné vyšetĜit po neurologické stránce. Zde se sleduje
funkce, intenzita a míra hybnosti jednotlivých konþetin a celková mobilita. Na základČ
tohoto vyšetĜení se pak urþují jednotlivé fáze onemocnČní, popĜ. zda je nutné nasazení
steroidĤ. Další velice dĤležitá stránka péþe je péþe rehabilitaþní. Ta slouží k udržení
rozpínavosti pacientových svalĤ ve spojení s vhodnou doplĖkovou aktivitou a cviþením. Je
vhodné,
aby byly nemocnému poskytnuty vhodné pomĤcky ke stabilizování jeho pohyblivosti.36
SZO (WHO) 2001 definuje rehabilitaci jako: „obnovu optimálního nezávislého
a plnohodnotného tČlesného a duševního života osob po úrazu, nemoci nebo zmírnČní
trvalých následkĤ nemoci nebo úrazu pro život a práci þlovČka.“37
Speciální pedagogika definuje rehabilitaci jako „znovuuzpĤsobení, znovunavrácení
do pĤvodního stavu.“38
DĤležitou souþástí života nemocných DMD, jsou pomĤcky, které jsou pro nČ nezbytnou
souþástí jejich bytí. TČmto pomĤckám se Ĝíká kompenzaþní.
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Aby byl þlovČk s poruchou mobility schopen se úspČšnČ zaþlenit do spoleþnosti, je pro nČj
nezbytnČ nutné i „materiálnČ technické vybavení“ jeho zázemí (doma, ve škole, v práci,
aj.). ZajištČním tohoto vybavení se zabývá medicínsko-technický obor ortopedická
protetika. Ta se dále þlení dle kategorie a úþelu využití jednotlivých pomĤcek.39
Pro nemocného s DMD je specifickou pomĤckou ortopedický vozík, na který je
s postupující nemocí upoután. Tento se stává nezbytnou souþástí jeho života, proto je
dĤležité, aby byl vozík plnČ pĜizpĤsoben jeho potĜebám.
V souþasné dobČ je na trhu nepĜeberné množství ortopedických vozíkĤ.
Vozíky jsou vyrábČny „podle vČku, úþelu použití, obsluhy, pohonu, konstrukce a použití,
ovládané velkými koly s obruþí, s pákou a pedálem, elektrické vozíky, polohovací,
se stojanem.“ Nezbytnou souþástí jednotlivých vozíkĤ je i jejich pĜíslušenství,
které se skládá z: „rampy, schodišĢové plošiny, schodolezu a scalamobilu.“40
V neposlední ĜadČ je nutno zajistit k pobytu postiženého v domácím prostĜedí další zaĜízení
a lékaĜské pĜístroje.
Ne každý dĤm a bytová jednotka vþetnČ pĜístupové cesty mohou být vhodné pro život
postiženého. Je nutné uþinit urþitá opatĜení, stavební úpravy a vybavení technickými
zaĜízeními, které umožĖují pĜístup a pohyb. Proto je þasto nezbytné upravit nejen interiér,
ale i exteriér. Jedním ze zásadních problémĤ je zajištČní dostateþné šíĜe všech dveĜí vþetnČ
vstupních.
Z dalších úprav interiéru je montáž mobilního stropního závČsného systému,
který umožĖuje pĜesun vozíþkáĜe z vozíku na postel, nebo do vany a na toaletu. Stropní
systém se mĤže skládat, zejm. v þlenitČjších objektech, z jedné pĜenosné motorové
jednotky a z nČkolika stropních konzol umístČných v místech pĜesunu. K zavČšení osoby
na motorovou jednotku slouží speciální závČsné pásy, které jsou vyrobeny z rĤzného
materiálu dle použití.
Pro nemocného je dĤležitá speciální polohovací elektricky ovládaná, výškovČ nastavitelná
postel. DoplĖkem k lĤžku je antidekubitní matrace, která snižuje nebezpeþí vzniku
proleženin a otlakĤ.
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DĤležité je sledování vývoje dýchacího systému, tzv. plícní péþe. S postupující nemocí
se þasto dostavují dýchací potíže, v poslední 5. fázi je nutná tracheotomie a umČlá plicní
ventilace, pro podporu dýchacího systému.41
PĜi péþi o dýchací systém se využívá odsávaþka udržující þistotu a prĤchodnost dýchacích
cest. Na pohyb mimo domov je vhodný pĜenosný typ s nízkou hmotností, umožĖující
i bateriový provoz. V domácím prostĜedí (je vhodnČjší tČžší, ale napájená) hmotnost
odsávaþky není rozhodujícím kritériem a postaþí napájení z domácí elektrické sítČ.
PĜi delším pobytu na invalidním vozíku je tĜeba zajistit napájení plicního ventilátoru,
ponČvadž vnitĜní baterie pĜístroje zajistí provoz pouze krátkodobČ. K tomuto úþelu lze
využít speciální externí zdroj nebo pĜímo akumulátory elektrického vozíku.
PĜi noþním provozu dýchacího pĜístroje lze využít automatický elektrický zvlhþovací
systém pĜivádČného vzduchu, využívající vyhĜívaný vzduchový okruh se dvČma teplotními
þidly a s Ĝídící jednotkou zásobovanou z automatického dávkovaþe sterilní vody
na infuzním stojanu. Dále v noþních hodinách je vhodné využít oxymetr, který mČĜí
pomocí þidla hladinu kyslíku v krvi, pulz jedince, který pĜi odchylce od standardních
hodnot zvukovČ upozorní peþující osobu.
Ortopedická péþe: je nutná, slouží napĜ. ke sledování možného výskytu skoliózy, pĜíp.
postavení chodila.
Kardiologická péþe: též je nutné sledovat její vývoj. Ne všichni pacienti vykazují srdeþní
problémy.
Gastrointestinální péþe, Ĝeþ, polykání, výživa: slouží ke kontrole pĜibývající váhy.
Ta musí odpovídat vČku pacienta. PĜi pĜíznacích nadváhy þi podváhy je nutno se poradit
se specialistou. Mohou zde nastat potíže pĜi polykání.
Psychosociální péþe: zabývá se pomocí a podporou rodinČ, je zde brán zĜetel na sociální
vývoj jedince, na jeho chování a schopnost se uþit. DĤležité je psychicky se vyrovnat
s nastalou situací, podpoĜit nemocného v jeho nezávislosti a zapojení se do spoleþnosti. Do
budoucnosti je nutno poþítat se zmČnou péþe z dČtské na dospČlou.42
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Shora uvedené vybavení je pĜedpokladem pro život postiženého v domácím prostĜedí.
Pokud by nebylo možno toto zajistit, tak by bylo nutno setrvat v nemocniþním prostĜedí.

2.4 Faktory ovlivĖující kvalitu života rodiny nemocných s Duchennovou
muskulární dystrofií

SvČtová zdravotnická organizace (WHO) rozdČluje kvalitu života do tČchto oblastí:
Fyzické zdraví a stupeĖ samostatnosti: zdravotní stav, tČlesný pohyb, osobní hygiena,
závislost na pomoci druhých, …
Psychická stránka a duchovno: postoje a oþekávání, sebehodnocení, míra oþekávání,
soustĜedČnost, víra v sebe sama.
Spoleþenské postoje: vztah k rodinČ, k druhému pohlaví, pĜátelství, sociální pomoc, aj.
Životní prostĜedí: v souvislosti s dostupnou lékaĜskou péþí a sociální pomocí, finanþním
zabezpeþením a podmínky, ve kterých se nemocný nachází (hluk, smog, klima).43
DČlení faktorĤ kvality života podle KĜivohlavého:
KĜivohlavý rozdČluje kvalitu života do dvou rovin, a to v rámci psychické pohody
a v rámci sociální pohody = „well-being“
Psychická pohoda: „sebepĜijímání, osobní rĤst, úþel života, zaþlenČní do života,
samostatnost-autonomie, vztah k druhým lidem.“
Sociální pohoda: „sociální pĜijetí (sebeakceptace), sociální aktualizace, spoluúþast na
spoleþenském dČní, sociální soudržnost a sociální integraci.“44
Vymezení faktorĤ pro osobu s DMD dle shora uvedených oblastí:
Fyzická kondice a zdraví: jsou urþovány zdravotním stavem nemocného, v jakém stádiu
své nemoci se nachází a pĜíp. nežádoucími úþinky aplikované léþebné terapie.
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Funkþní schopnost: stav tČlesné aktivity, dýchání, schopnost komunikace s rodinou,
schopnost uplatnČní se ve škole, v zamČstnání, závislost na pomoci druhých (osobní
hygiena).
Psychický stav: spojen s náladami, emocemi, postojem k životu a nemoci, sebepĜijetím,
zpĤsobu vyrovnání se s nemocí a léþbou, prožívání bolesti.
Spokojenost s léþbou: prostĜedí, ve kterém je nemocný léþen, technická zruþnost
ošetĜujícího personálu pĜi provádČní diagnostických a léþebných výkonĤ, sdílnost
personálu, zpĤsob komunikace s nemocným vþetnČ podávání objektivních informací
o zdravotním stavu nemocného.
Sociální stav: vztah a komunikace nemocného k rodinným pĜíslušníkĤm, blízkým lidem,
jeho roli ve spoleþnosti, zapojení se do spoleþenského dČní.
Pro nemocného DMD s postupující nemocí je nezbytnČ nutné zaĜídit kvalitní pomĤcky
(invalidní vozík – mechanický, elektrický), zajistit mu pohodlnou postel a další nezbytnČ
dĤležité pomĤcky, aby mohl být v domácí péþi.
Viz obrázek þ. 3.

Obr. þ. 3. Interakce podle ICF.45
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„Nový model je pĜedstavován jako integrativní a na rozdíl od pĜístupu medicínského (kdy
je postižený þlovČk stavČn do role pacienta) nebo sociálního (který handicapovaného
jedince považuje pĜedevším za objekt sociální péþe) akcentuje podstatnČ více myšlenku
úþasti þlovČka s postižením ve spoleþenském dČní.“46

46

SLOWÍK, J. Speciální pedagogika: prevence a diagnostika, terapie a poradenství, vzdČlávání osob
s rĤzným postižením, þlovČk s handicapem a spoleþnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, s. 28.
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PODPORA CHRONICKY NEMOCNÝCH A JEJICH RODIN

3.1 ZaĜízení a instituce podporující rodiny s nemocným þlovČkem

NejrĤznČjší organizace pomoci postiženým nebo jinak znevýhodnČným lidem mají v ýR
velmi bohatou tradici. Byly oznaþovány jako neziskový nebo nevládní sektor. PĤsobení
tČchto organizací bylo pĜerušeno v dobČ totalitního režimu, kdy se do této þinnosti
angažoval stát. Významná zmČna nastala po roce 1989. Funkce dĜíve zakázaných
a zrušených spolkĤ byla obnovena a vzniklo nČkolik tisíc nových neziskových institucí.
Vznik tČchto institucí probíhal postupnČ dle pĜíslušných zákonĤ.
Za neziskový sektor jsou považovány pĜedevším tyto instituce: nadace, obecnČ prospČšné
spoleþnosti a obþanské spolky.47
NovČ vznikající spolky své pole pĤsobnosti zamČĜily pĜedevším na bránČní práv zdravotnČ
postiženým obþanĤm a na poskytnutí služeb, které do té doby nebylo možné poskytnout.
PĜíklad dČlení organizací:
- podle pĤsobnosti: spolky pro osoby se specifickými vadami; spolky rodiþĤ a pĜátel dČtí
se zdravotním postižením.
- podle územního pĤsobení: celostátní, regionální, oblastní.
Náplní práce tČchto institucí je zabezpeþení služeb pĜedevším pro lidi s postižením.
V rámci své þinnosti vykonávají poradenství, rehabilitace, provozují stacionáĜe, aj.48
NejvýznamnČjší institucí (dĜíve sdružení) pro zdravotnČ postižné, které vzniklo v ýR
v roce 1990, bylo Sdružení zdravotnČ postižených. V souþasnosti se skládá ze
7 obþanských spolkĤ, a to: „Svaz tČlesnČ postižených v ýR, Svaz postižených civilizaþními
chorobami v ýR, Spoleþnost pro podporu lidí s mentálním postiženým v ýR, Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých v ýR, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ýR,
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ýR (dĜíve
Sdružení pro životní prostĜedí zdravotnČ postižených v ýR), Asociace rodiþĤ a pĜátel
zdravotnČ postižených dČtí.“49

47

RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. A KOL. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2006, s. 105.
RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. A KOL. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2006, s. 106.
49
RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. A KOL. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2006, s. 107.
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Dalším významným spolkem pĤsobícím na našem území byl Sbor zástupcĤ organizací
zdravotnČ postižených (SZOZP), který sloužil jako „koordinaþní, iniciativní a poradní
orgán vlády.“ PĤsobení této složky bylo v roce 2000 pozastaveno z dĤvodu vzniku nové
instituce „Národní rady zdravotnČ postižených (NRZP).“50
SvČtová sdružení zdravotnČ postižených:
European Disability Forum (Evropské zdravotnické fórum zdravotnČ postižených)51
Rehabilitation International (Federace národních a mezinárodních organizací a agentur)52
Disabled People´s international (DPI)53
Podpora postiženým nebo s jiným druhem znevýhodnČní v ýR:
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních vČcí – „zák. þ. 108/2006 Sb. o sociálních službách“54
Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy – „zák. þ. 561/2004 Sb. o pĜedškolním,
základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon)“55
Ministerstvo spravedlnosti
V rámci postižení DMD/BDM vznikly dvČ organizace: Parent Project a End Duchenne,
obþanské sdružení.
ObČ tato sdružení vznikla v souladu se zák. þ. 83/1990 Sb. o sdružování obþanĤ.
Jejich cílem je zlepšování kvality života nemocných DMD/BMD, finanþní podpora
výzkumĤ s DMD/BMD, sdružování pacientĤ a jejich rodin, informovat pacienty
s DMD/BMD o pokrocích na poli výzkumu a o odborné péþi ze zahraniþí, uskuteþĖování
charitativních akcí, sbírek, prezentace problematiky DMD/BMD, publikování a vydávání

50

RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. A KOL. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2006, s. 106.
Evropské fórum zdravotnČ postižených [online] [cit. 2015-03-11].
Dostupné z: http://www.nrzp.cz/o-nas/organizace-jichz-je-nrzp-cr-clenem/549-european-disability-forumevropske-forum-zdravotne-postizenych.html.
52
Rehabilitation International [online] [cit. 2015-03-12].
Dostupné z: http://www.nrzp.cz/o-nas/organizace-jichz-je-nrzp-cr-clenem/550-rehabilitation-internationalfederace-narodnich-a-mezinarodnich-organizaci-a-agentur.html.
53
Disabled People´s international [online] [cit. 2015-03-12].
Dostupné z: http://www.usicd.org/index.cfm/DPI.
54
Právní pĜedpisy pro sociální služby [online] [cit. 2015-03-03].
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/7334.
55
Nový školský zákon [online] [cit. 2015-03-04].
Dostupný z: http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon.
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pĜíruþek pro rodiny, pomoci nemocným pĜi získávání potĜebných pomĤcek a pĜístrojĤ
a v neposlední ĜadČ poĜádat setkání rodin s cílem pĜedávání zkušeností a informací.56
Organizace s názvem Parent Project vznikla v roce 1994 v USA. Je to neziskové sdružení,
které založili rodiþe, jejichž synové se narodili s Duchennovou nebo Beckerovou
muskulární dystrofií. Od roku 2001 oficiálnČ pĤsobí i v ýeské republice.57
„Poslání organizace Parent Project: finanþní podpora muskulárních (svalových) dystrofií
DMD/BMD, zlepšení základní péþe a kvality života pacientĤ, podpora integrace.“58
End Duchenne organizace vznikla pro pacienty trpící Duchennovou a Beckerovou
muskulární dystrofií. Od ledna 2014 je právnickou organizací.59
Jejich motto: „NadČje pro dČti, které ztrácí sílu je ve zkvalitnČní péþe a výzkumu nových
lékĤ.“60
TČlesnČ postižení mohou využívat placené profesionální asistenþní služby, na kterou
mohou získat pĜíspČvek (zák. þ. 108/2006 Sb. o sociálních dávkách, PĜíspČvek na péþi),
jehož výše závisí na stupni postižení.
V ýeské republice existuje nČkolik agentur zabývajících se þinností profesionální osobní
asistence, které se snaží svým klientĤm pomoci v bČžném životČ a v jejich pĜirozeném
prostĜedí.
V BrnČ pĤsobí organizace s názvem Liga vozíþkáĜĤ, je vázána na Ministerstvo
zdravotnictví. Tato organizace zaþala své pĤsobení v roce 1990 a projekt Osobní asistence
vznikl v roce 1999. Vydává þasopis VozíþkáĜ, který vychází 5 x roþnČ a je urþený nejen
pro tČlesnČ postižené.
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Parent projekt [online] [cit. 2015-02-18].
Dostupné z: http://www.parentproject.cz/.
57
Parent projekt [online] [2015-02-18].
Dostupné z: http://www.parentproject.cz/.
58
Parent projekt [online] [2015-02-18].
Dostupné z: http://www.parentproject.cz/.
59
Parent projekt [online] [2015-02-18].
Dostupné z: http://www.parentproject.cz/].
60
End Duchenne [online] [2015-02-18].
Dostupné z: http://www.endduchenne.cz/vyzkum/hlavni-smery-ve-vyzkumu-dmd/.
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Jejich posláním je: „podporovat lidi se zdravotním postižením v každodenním životČ,
v práci, ve volném þase a pĜi Ĝešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých
pĜedstav.“61
Každý z klientĤ musí mít sestavený svĤj vlastní individuální plán, aby asistent vČdČl,
jak s nemocným komunikovat a jak mu umožnit denní aktivity. Je zde sepsán krok
za krokem, jak postupovat bČhem dne od ranního pĜíchodu asistenta až po jeho odchod.
Hlavní formu individuálního plánu sestavuje organizace, která je vázána na stát –
Ministerstvo zdravotnictví.
Individuální plán (viz P IV)
Organizace se dále snaží nabízet svým klientĤm rĤzné aktivity a zpestĜení bČžného dne.

3.2 Výzkum a pokroky pĜi léþení Duchennovy muskulární dystrofie

DMD je dosud nevyléþitelná nemoc. PĜestože nové studie na poli výzkumu vykazují slibné
pokroky, dosud není vyvinut lék, který by úplnČ toto onemocnČní vyléþil. Existují pouze
teoretické pĜedpoklady, že v budoucím desetiletí, na základČ vývoje nových technologií
genetických metod, se bude DMD dát vyléþit.
Pokud se dČlají experimentální výzkumy na nČjakém vzorku pacientĤ, tak tento vzorek je
vybírán z mladších jedincĤ, u kterých není nemoc plnČ rozvinuta a je možný pĜedpoklad
zpomalení, zastavení nebo nejlépe postupného zlepšení zdravotního stavu.
V souþasnosti je na trhu k dostání lék Ataluren zpomalující proces ztráty schopnosti chĤze.
Dále se velice slibnČ jeví postup Exon Skipping. Metoda nevede k úplnému vyléþení, ale je
to slibný zaþátek pro nápravu genetické mutace. PĜedpokládá se, že lék by pro pacienty
mČly být k dispozici v roce 2016. Tohle je zatím bČh na dlouhou traĢ. Z krátkodobého
hlediska jsou dĤležité veškeré léþebné zásahy, které dokážou prĤbČh DMD stabilizovat.62
V minulosti, kdy nebyly potĜebné pĜístroje na podporu dýchání, nemocný umíral pĜed
dosažením vČku dospČlosti.
Výzkumu se vČnuje znaþná pozornost i finanþní podpora, zejména v USA.
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Liga vozíþkáĜĤ [online] [2015-02-18].
Dostupné z: http://www.ligavozic.cz/o-nas.
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End Duchenne [online] [online 2015-03-04].
Dostupné z: http://www.endduchenne.cz/vyzkum/hlavni-smery-ve-vyzkumu-dmd/.
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Výzkumníci se snaží založit nejrozsáhlejší a dlouhodobý výzkum nemocných DMD
zamČĜený na jejich fyzické možnosti, zdravotní potíže a na zpĤsobu využití lékaĜské péþe.
Dalším cílem výzkumníkĤ je najít optimální steroidní léþbu.
Souþasný výzkum, za využití nejrĤznČjších metod, se zabývá vývojem celé Ĝady lékĤ,
ke zmírnČní prĤbČhu DMD.
NejvČtší snahou vČdcĤ je nalézt lék, které by mutaci dystrofinového genu uvedl do stavu,
aby tČlo postiženého bylo schopno tento gen vyprodukovat samo.
Výzkum v rámci léþby DMD je veden tČmito smČry:
Farmakologická léþba: snaha léþit symptomy. Nenahrazuje ani nenapravuje genetickou
chybu.
Genová léþba: úspČšnČ pĜivést správný kód („opravit ho“) pro dystrofinový protein
do svalové buĖky. Snaha o pĜepravu genu viry. Cíl: úplné vyléþení.
BunČþná

léþba:

pĜimČt

svalové

buĖky

k produkci

dystrofinového

proteinu

bez pĜekódování základního genetického dystrofinového kódu za pomoci kmenových
bunČk. Tato léþba je þasto pĜedmČtem diskuzí, zda je to etické.63
Exon Skipping: Oligonukleotidy slouþenin sloužící k opravČ vady genetického kódu
v dystrofinovém genu. Na rozdíl od klasických pĜístupĤ genové terapie, zde není snaha
nahradit genetický kód, ale snaha „ignorovat“ vadnou þást genu a vytvoĜit kratší formu
dystrofinu. Je zde pĜedpoklad, že svalovým buĖkám bude þásteþnČ umožnČno vytvoĜit
funkþní dystrofin a toto povede ke zkvalitnČní života postižených jedincĤ. Nevýhoda:
krátkodobý úþinek. Nutnost opakovat terapii. Tato terapie se v souþasné dobČ jeví jako
neslibnČjší pro pacienty s DMD. Cíl terapie: pĜemČna pacienta s DMD na pacienta
s BMD.64
I v rámci zkvalitĖování péþe o pacienty s DMD je provádČna Ĝada výzkumĤ. V roce
2012-2013 vznikl Mezinárodní evropský projekt CARE-NMD, do kterého se zapojilo
7 zemí (ýeská republika, Polsko, NČmecko, Dánsko, Velká Británie, Maćarsko
a Bulharsko). Tento projekt mČl tyto cíle: nastavení lepší úrovnČ péþe o pacienty s DMD,
zajištČní provázanosti specializovaných center na péþi o pacienty s DMD, vytvoĜení
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Parent projekt [online] [2015-03-14].
Dostupné z: http://www.parentproject.cz/.
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End Duchenne [online] [online 2015-03-04].
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registrĤ s pravidelnou aktualizací dat, zjistit nerovnosti v péþi, analyzovat souþasné
léþebné metody a výzkumy ohlednČ péþe a zjištČní kvality života pacientĤ s DMD.
V rámci tohoto projektu byl výzkum provádČn formou dotazníkĤ.
Výzkum byl zamČĜen na diagnostiku, fáze onemocnČní, léþbu, návštČvu specializovaného
centra a psychosociální stránku.
Výsledky tohoto projektu mČly vést k porovnání péþe v jednotlivých zemích, odhalit
nedostatky a potíže. Otázkou zĤstává, zda povedou ke zkvalitnČní péþe?65

3.3 Zapojení nemocného þlovČka do spoleþnosti a jeho možnosti
v souþasné dobČ
Zapojení zdravého i nemocného þlovČka do spoleþnosti se nazývá proces socializace,
sociální integrace.
Defektologický slovník definuje pojem socializace takto: „(z lat. socialis - družný,
spoleþenský) - v sociálnČ psychologickém smyslu zapojení individua do lidského
spoleþenství po stránce pracovní (výchovné a vzdČlávací), spoleþenské a subjektivní
(ve smyslu sebeuplatnČní a sebeuspokojení). Socializace se dovršuje pasivní nebo aktivní
úþastí na kulturním životČ spoleþnosti; je podmínČna sociabilitou.“66
Definice dle Vágnerové: „Socializace je celoživotním procesem utváĜení a vývoje þlovČka
ve spoleþenskou bytost. Tento proces probíhá ve vzájemné interakci jedince
a spoleþnosti.“67
Možnosti dosažitelného stupnČ socializace jsou rĤzné. Je nutno zjistit do jaké míry je
zapojení postiženého jedince možné, pro které typy postižených jedincĤ je odstupĖované
zapojování vhodné a úþelné a v jakém vČku má zaþít pĜíprava k socializaci.
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MRÁZOVÁ. L., CARE NMD a výsledky mezinárodního výzkumu týkajícího se péþe – Current Care
Situation of people with DMD, 2013.
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SOVÁK, M. Defektologický slovník. 3. uprav. vydání, Pod vedením Ludvíka Edelsbergera pĜipravili:
Edelsberger, T. [et al.]. Jinoþany: Nakladatelství H & H, 2000, s. 324.
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VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2004, s. 273.
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Novosad ve své knize uvádí 4 stupnČ socializace:
„Integrace“: úplné zapojení a zaþlenČní postiženého jedince do spoleþnosti v rámci
výchovy, vzdČlání, pracovního procesu a spoleþenského života. Je zde jistý pĜedpoklad
samostatnosti a nezávislosti jedince, který nevyžaduje speciální ohledy.
„Adaptace“: možnost postiženého jedince pĜizpĤsobit se spoleþenskému prostĜedí, ale je
zde vyžadováno urþité pĜizpĤsobení jeho potĜebám. V procesu vzdČlání je nutné jedince
pozitivnČ motivovat, být taktní a ohleduplný k jeho možnostem, schopnostem a potĜebám.
Cíl – rozvinout u jedince optimální stupeĖ jeho nezávislosti.
„Ulita“: postižený jedinec již není samostatný. Jeho sociální vývoj je velmi omezený.
Ve spoleþenském i pracovním procesu je zcela závislý na pomoci druhé osoby. NemĤže žít
úplnČ sám.
„Inferiorita“: úplná izolace, nelze vytvoĜit sociální vztah. Postižený je zcela nesamostatný
a odkázaný na ošetĜovatelský dohled. Není schopen zaþlenit se do bČžného spoleþenského
života. Tento stupeĖ socializace se vztahuje pĜedevším na kombinovaná postižení.
Výše uvedené stupnČ se mohou v prĤbČhu života mČnit v závislosti na zdravotním stavu
postiženého.68
Speciální pedagogika odkazuje na þlenČní socializace dle Jesenského, který vycházel
z klasifikace WHO: „plná integrace, vysoká integrace, stĜednČ vysoká integrace, nízká
integrace/nízká segregace, stĜednČ vysoká segregace a vysoká segregace.“69
Novosad þlení socializaci postižených jedincĤ do následujících oblastí, které spolu úzce
souvisí: „postižený a jeho rodina, výchova a vzdČlání, politika zamČstnanosti
a seberealizace postiženého, partnerství a sexualita þlovČka s postižením, sociální politika
a zabezpeþení, sociální péþe a služby, organizace zdravotnČ postižených.“70
Pokud má jedinec nČjaký handicap nebo je jinak znevýhodnČn, není to dĤvodem ke snížení
kvality jeho života nebo nemožnosti zapojit se do pracovního procesu.

Pokud

se postiženému nepodaĜí najít zamČstnání, psychicky strádá a je odkázán na pomoc
druhých, znamená to, že nČco selhalo v systému podpory daného státu, který má podpoĜit

68
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šance a možnosti postižených jedincĤ. Míra pomoci v socializaþním procesu se odvíjí
od stupnČ postižení. DĤležitá je spolupráce mezi jednotlivými službami a péþemi (lékaĜská,
sociální). „Z otázky zdravotní péþe a sociálního zaopatĜení nemocného nebo postiženého
þlovČka se postupnČ stává otázka lidských práv, rovného pĜístupu k nim, a otázka
optimálního rozvoje každého jedince, vþetnČ jedince postižného.“71
Slowík definuje sociální integraci jako proces rovnoprávné zaĜazení a zapojení jedince
do života spoleþnosti, do výchovného, vzdČlávacího a pracovního procesu. Problém
se sociální integrací nastává u menšinových skupin (senioĜi, postižení jedinci, národnostní
skupiny, aj.), které nejsou sami schopny dosáhnutí vyššího stupnČ socializace.
ýlovČk s handicapem se do spoleþenského života potĜebuje zaĜadit v ĜadČ oblastí,
které odpovídají rozmanitosti života v naší spoleþnosti, a to v oblastech:
„Školní integrace - individuální zaĜazování dČtí s handicapem do bČžných tĜíd
nebo vytváĜení speciálních tĜíd v bČžných školách…
Spoleþenská integrace - bezbariérové bydlení a spoleþenské prostĜedí, sociální pomoc
a podpora samostatného a nezávislého zpĤsobu života osob s handicapem…
Pracovního integrace - zamČstnávání osob se zmČnČnou pracovní schopností, projekty
podporovaného zamČstnávání znevýhodnČných osob…“72
Socializací osob se speciálními potĜebami se zabývá jak speciální pedagogika,
tak i sociální pedagogika. ObČ tyto disciplíny si dávají za cíl, aby jedinec dosáhl nejvyššího
a všestranného rozvoje své osobnosti a co nejširšího a nejúspČšnČjšího pracovního,
spoleþenského a osobního uplatnČní.73
V podstatČ by se inkluze dala pĜirovnat kruhu. Kruhu, který nemá nikde konce a proces
inkluze též nemá své hranice. Vše zaleží na daném jedinci, jak se se všemi složkami svého
handicapu „popere“.
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V souþasnosti se v ýeské republice mohou tČlesnČ postižení vzdČlávat v bČžných školách,
popĜ. speciálních školách (mateĜské, základní, stĜední). Také mohou v pĜípadČ potĜeby
navštČvovat školy pĜi zdravotnických zaĜízeních (nemocnicích, léþebnách, lázeĖských
zaĜízeních, …).74
ZaĜazení postiženého jedince do pracovního procesu závisí od možností jeho postižení.
Bylo prokázáno, že postižení jedinci jsou obdaĜeni urþitým nadáním u tČch smyslĤ, které
nejsou zasaženy nebo jinak deformovány. U tČlesnČ postižených lze využít jejich
mentálního potenciálu a napĜ. u zrakovČ postižených jejich hudební nadání, þi manuální
zruþnost.
Novosad uvádí variantu práce v chránČných dílnách, stacionáĜích, práci doma, pĜípadnČ
ve zdravotnickém zaĜízení. Poukazuje však na vyspČlost v tomto smČru jiných zemí,
které jsou v tomto smČru lépe systémovČ vybaveny.75
Na práci, resp. zamČstnání se lze dívat jako na dosažení nejvyššího stupnČ sociální
integrace. Ale pouze za pĜedpokladu, že byly zabezpeþeny a využity všechny pĜedchozí
stupnČ, a to vzdČlání, zaþlenČní se a ovlivĖování spoleþenského života, volný þas, …
Liga lidských práv

poukazuje na to, že máme v ýeské republice nástroje,

které by umožnily firmám zamČstnávat osoby se zdravotním znevýhodnČním, otázkou
však zĤstává, zda tyto nástroje umíme využívat. V ýeské republice je stále malé povČdomí
o tČchto nástrojích a na podporu osob se zdravotním znevýhodnČním k jejich uplatnČní
na trhu práce se dosud nejvíce angažují sociální pracovníci.
V ýeské republice dosud pĜevládá tzv. chránČné zamČstnání. Není souþástí trhu práce,
je zabezpeþováno organizacemi pro zdravotnČ postižené.
Je dĤležité se zeptat, zda máme úþelnČ a dobĜe nastaveny jednotlivé systémové složky,
tak aby v koneþné fázi celek efektivnČ pracoval. To znamená, že jedním z nejdĤležitČjších
þlánkĤ systému je nastavení systému vzdČlávání.
Praktické školy dosud nejsou dobĜe nastaveny. Po jejich absolvování jedinec nemá žádnou
zkušenost v praxi.
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V tomto smČru se absolventĤm snaží pomoci spolek Rytmus-Od klienta k obþanovi, o.p.s.
Nabízí tranzitní studijní program, který umožĖuje vyzkoušet si rĤzné praxe. Je však
obtížné navázat spolupráci se školami.
Liga lidských práv vyzdvihuje dĤležitost spolupráce s jednotlivými kraji, mČsty, obcemi.
Hlavní cíl Ligy lidských práv je udržet postižné v dlouhodobém zamČstnání. Velký dĤraz
je kladen na komunikaci, porozumČní a motivaci postižených.
Pokud se týká pĤsobení þeské legislativy na poli zamČstnávání osob se zdravotním
postižením, ukazuje se být dostaþující. Statutární zástupkynČ Ligy lidských práv Zuzana
Durajová doporuþuje odpoutat se od chránČných pracovišĢ a více podpoĜit þinnost na
otevĜeném trhu práce s vČtší podporou veĜejným zamČstnavatelĤm.
Bylo zjištČno, že nejvČtší pĜekážkou v ýR v zamČstnávání lidí se zdravotním postižením je
neinformovanost, nízká spolupráce a nulová koordinace mezi jednotlivými složkami
zamČstnání a pĜidružených systémĤ. Systém zamČstnávání v ýR pracuje jako nČkolik
samostatných úĜadĤ a s nimi je nutno aktivnČ spolupracovat.76
Jedinci s DMD jsou s postupující nemocí upoutáni na elektrický invalidní vozík, dýchací
pĜístroj a potĜebují þtyĜiadvacetihodinovou péþi, tudíž veškeré aktivity jsou vázány
na pomoc organizace a rodiny, kteĜí o nČ peþují. Proto se zde nabízí jediná možnost,
a to v rámci jejich pracovní integrace, využít jejich mentálního potenciálu. Zde záleží,
jak jsou napĜ. vybavení znalostí cizích jazykĤ, nebo v rámci daĖových znalostí, apod.

76

Liga Lidských Práv [online] [2015-03-04].
Dostupné z: http://llp.cz/o-nas/nase-projekty/nastroje-pro-zamestnavani-lidi-s-postizenim-v-dobetransformace-ustavu/.

UTB ve ZlínČ, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o.

II. PRAKTICKÁ ýÁST

42

UTB ve ZlínČ, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o.

4

KVALITA

ŽIVOTA

VYBRANÉ

OSOBY

43

S DUCHENNOVOU

MUSKULÁRNÍ DYSTROFIÍ

4.1 Cíle výzkumu
Hlavní cíl výzkumu byl získat informace o kvalitČ života osoby s Duchennovou
muskulární dystrofií a zjistit, které faktory ji ovlivĖují z pozitivního i negativního aspektu.

Dílþí cíle:
Jaká je kvalita života rodiny s nemocným, který trpí Duchennovou muskulární dystrofií?
Jak ovlivĖuje chronická nemoc þlena rodiny vztahy v rodinČ?
Co si pod dobrou kvalitou života pĜedstavuje a jak hodnotí svoji aktuální kvalitu života
nemocný?
Je možná integrace postiženého s DMD do pracovního procesu?
Ke svému výzkumu jsem zvolila kazuistiku nemocného s DMD a dále formou
polostrukturovaného rozhovoru jsem zkoumala jeho osobní prožívání a prožívání tČžkého
chronického onemocnČní ze strany jeho rodiþĤ.

4.2 Metodologie výzkumného šetĜení

Kvalitativní výzkum byl uskuteþnČn v pĜirozených podmínkách rodiny a nemocného
s DMD a ve známém sociálním prostĜedí. Na základČ toho bylo možné nasbírat cenné
informace k získání úplného popisu tohoto pĜípadu.
Práce je zamČĜena na kvalitativní výzkum s využitím technik pozorování, rozhovoru
a pĜípadové studie.
Hlavní þástí bakaláĜské práce je pĜípadová studie. Kvalitativním postupem výzkumu byl
získán hloubkový popis daného pĜípadu.
PĜedmČtem výzkumu byl mladý muž ve vČku 25 let, kterému byla ve vČku 2 let
diagnostikována DMD.
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Objektem výzkumu bylo zjistit, jak vnímá kvalitu života 25letý muž trpící DMD
a jak ji vnímají osoby o nČj peþující, jeho rodiþe.
Výzkum pozorování byl proveden v pĜirozených podmínkách nemocného s DMD,
a to v jeho domácím prostĜedí, kde žije se svými rodiþi a v jazykové škole,
kterou navštČvuje 3 krát do týdne.
Pozorování bylo zúþastnČné (participaþní). Bylo mi umožnČno strávit 1 den s nemocným,
se kterým jsem se podílela na jeho bČžných denních aktivitách a þerpat takto informace
z jeho života.
ZúþastnČné pozorování
PĜímé pozorování bylo uskuteþnČno po dobu 3 dnĤ, kdy mi bylo umožnČno v rámci svého
výzkumu strávit tento þas s nemocným, s jeho rodiþi a jeho profesionální asistentkou
v pĜirozeném prostĜedí (s vybranou rodinou u nich doma a v jazykové škole). ZúþastnČné
pozorování bylo v písemných poznámkách zaznamenáváno. Na nČkolik hodin mi bylo
umožnČno stát se souþástí vybrané rodiny. Strávili jsme spoleþnČ s nemocným dobu od
ranního vstávání, pĜes snídani, odjezd do jazykové školy až po odpolední aktivity, kdy do
doby, než se rodiþe vrátí ze zamČstnání, tráví tento se svou osobní asistentkou.
V odpoledních hodinách jsme trávili spoleþnou dobu a aktivity s nemocným a jeho rodiþi.
S osobní asistentkou má nemocný pĜipravený tzv. Individuální plán (viz P IV). Je to
harmonogram, který pĜedstavuje denní náplĖ a aktivity, které spolu vykonávají.
Osobní asistentka si do diáĜe zapisuje a doplĖuje vše, co se v prĤbČhu dne pĜihodilo.
Pokud dopoledne není nemocný v jazykové škole, tráví svĤj þas cviþením na motomedu,
pĜípravou na další jazykový kurz, kdy na poþítaþi vypracovává domácí úkoly nebo zde
þerpá jiné informace, které ho zajímají. Pokud je pČkné poþasí má možnost vyjet na terasu
a být venku.
Asistentka odchází v dobČ, kdy se rodiþe vracejí ze zamČstnání. PĜedají si aktuální
informace, pĜípadnČ vyĜídí potĜebné písemné náležitosti, anebo jen podiskutují
o událostech, které se bČhem dne odehrály. V této chvíli pĜebírají péþi o nemocného jeho
rodiþe.
Rodiþe jsou velmi komunikativní lidé. Odpoledne probíhala v sympatickém tempu, kdy
každý þlen povyprávČl, co se ten den událo. Maminka se vždy snažila nemocného
pozitivnČ naladit. PĜivítají se a hned zaþnou komunikovat. VeþeĜe probíhají spoleþnČ
u jednoho stolu. V krmení nemocného se stĜídají, zde nemají vyhranČný nČjaký speciální
systém. Ve veþerních hodinách, pĜibližnČ kolem 19°° hod. se tatínek se synem odebere do
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ložnice, kde ho pĜemístí do jeho speciálnČ upravené postele, aby se po celodenním sezení
na invalidním vozíku mohl odpoþinout. Provedenou veškeré potĜebné úkony od veþerní
hygieny, pĜevleþení do noþního úboru, po pĜevaz v okolí tracheostomie, aplikace injekce
na ĜedČní krve, až po vyþištČní horních cest dýchacích odsávacím zaĜízením (toto þištČní se
provádí i bČhem dne, dle potĜeby nemocného). Po provedení tČchto úkonĤ je nemocný
pĜipraven k odpoþinku. V ložnici mají umístČnu televizi a s tatínkem sledují veþerní
programy, nebo má na speciální stolku nachystaný notebook, kde si mĤže poslouchat
hudbu þi sledovat jiné programy.
Maminka poté odchází do kuchynČ, kde pĜipravuje jídlo na další den.
Syn spí s tatínkem v ložnici, aby mu v pĜípadČ potĜeby mohl hned pomoci. Je napojený na
oxymetr s akustickým výstupem, který hlídá srdeþní frekvenci a množství kyslíku v krvi
bČhem noci. Maminka spí ve vedlejším pokoji.
V prĤbČhu pozorování byly kladeny spontánní otázky, aby bylo možné poznat všechna
úskalí života s postiženým, co nejvíce do hloubky.
Dále bylo v rámci výzkumu využito techniky interview. VýbČr respondentĤ pro rozhovor
byl

zcela jasný.

Vybraná rodina, která

o

nemocného

peþuje,

zajišĢuje mu

þtyĜiadvacetihodinovou péþi a dále také bylo získáno nČkolik odpovČdí od profesionální
asistentky docházející do rodiny v rámci profesionální péþe. Rozhovor s asistentkou vznikl
neplánovanČ v rámci výzkumného šetĜení v jazykové škole, kam nemocný s DMD dochází
na jazykový kurz angliþtiny.
Rozhovor polostrukturovaný
Byl veden v prĤbČhu výzkumu k získání dostateþného množství informací. Rozhovor
probíhal bČhem celého výzkumu. Otázky byly kladeny neformálnČ, spontánnČ
a z pĜevyprávČní životního pĜíbČhu rodiny s nemocným s DMD. Rozhovor byl uskuteþnČn
s nemocným DMD, jeho rodiþi, osobní asistentkou a lékaĜkou z Fakultní nemocnice BrnČ,
dĜíve DČtské nemocnice (v rámci naþerpání odborných rad a doporuþení týkajících se
onemocnČní Duchennovou muskulární dystrofií).
Rozhovory probíhající bČhem 3 denní exkurze v rodinČ jsem si zaznamenávala
v písemných poznámkách.
Rozhovor: v první fázi výzkumu byl rozhovor veden spontánnČ. Otázky byly kladeny na
základČ nastalých situací, kdy mi vybraná rodina umožnila pobyt v jejich rodinném
prostĜedí.
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V prĤbČhu výzkumu byly dČlány písemné poznámky, které byly následnČ zapracovány do
þástí 4.3 Charakteristika výzkumného prostĜedí a 4.4 PĜípadová studie.
Realizování rozhovoru, jeho prĤbČh a zaznamenání: vybraná rodina byla pĜedem
seznámena s tématem bakaláĜské práce, a jak bude výzkum realizován. Byli seznámeni
s výzkumnými technikami. Poté mi pĜevyprávČli celý jejich životní pĜíbČh od chvíle, kdy si
syna pĜivezli z kojeneckého ústavu domĤ, kdy mu byla diagnostikována jeho nemoc a jak
se jejich rodinný život vyvíjel až do souþasnosti.
V druhé fázi rozhovoru jsem pĜipravila sérii otázek z 3 okruhĤ v oblasti výzkumu pro
zjištČní kvality života rodiny s tČžkým zdravotním postižením. I. série se skládala
z 8 otázek týkajících se tČlesného zdraví - Jak se cítím? ZjišĢovaly míru bolesti, mobility,
únavu, schopnosti dýchání a polykání a na to jak se þasto dostavují negativní pocity.
II. série se také skládala z 8 otázek, které mapovaly spoleþenský smČr - Jak to cítím?
Otázky mČly za úkol zmapovat, jak je nemocný schopen hovoĜit o své nemoci, zda mu
nedČlá problém o ní hovoĜit s druhými, jak dokáže komunikovat s okolím, zda je rád
v okruhu svých blízkých. III. sada otázek byla zamČĜena na rodinu a na to jaký vliv má
nemoc na život rodiny v souvislosti s plánováním rĤzných aktivit, jako jsou dovolená,
odpoþinek, návštČva divadla, …, zda bylo komplikované sehnat kompenzaþní pomĤcky
nebo zda je rodina ve finanþní tísni, zda se jejich život nČjak výraznČji zmČnil po
diagnostikování nemoci. Dále jsem celé rodinČ položila 22 otázek, které byly zamČĜeny na
jejich vnitĜní pocity, prožívání a možnosti vykonávání urþité þinnosti. PĜi formulaci tČchto
otázek jsem se inspirovala krátkou verzí dotazníku WHOQOL-BREF (dle WHO)
zkoumajícího jak urþitý jedinec vnímá kvalitu života, zdraví a ostatních oblastí života.77
Rozhovory probČhly u vybrané rodiny doma. S každým þlenem byly provádČny samostatnČ
a odpovČdi na jednotlivé otázky byly zaznamenávány písemnou formou ke každé otázce.
(seznam otázek viz P III).
Ze získaných odpovČdí jsem poté vyvodila závČry ke své hlavní cílové otázce a dílþím
cílovým otázkám.

77

Dotazník kvality života [online] [cit. 2015-04-04].
Dostupné z: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/586/904/Dotaznik-kvality-zivota-WHOQOL-BREFa-WHOQOL-100.
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4.3 Charakteristika výzkumného prostĜedí

Rodina žije v okrajové mČstské þásti mČsta Brna v tĜípodlažním rodinném domČ.
Ne každý dĤm a bytová jednotka vþetnČ pĜístupové cesty mohou být vhodné pro život
postiženého. Tak i v tomto pĜípadČ bylo nutné uþinit urþitá opatĜení, stavební úpravy
a vybavení technickými zaĜízeními, které umožĖují pĜístup a pohyb nemocného. Bylo
proto nutné upravit nejen interiér, ale i exteriér. Jelikož postižený je již úplnČ nepohyblivý,
musí se pohybovat pouze na elektrickém invalidním vozíku, který sám o sobČ váží více
než 120 kg, bylo nutno na pĜístupové cestČ stavebnČ upravit veškeré výškové bariéry vyšší
než 6 cm, aby byl možný vjezd do vlastního objektu vozíkem. Jedním ze zásadních
problémĤ, byly úpravy dostateþné šíĜe všech dveĜí vþetnČ vstupních.
Vzhledem k tomu, že rodina bydlí v rodinném domČ, který je situovaný ve tĜech podlažích,
bylo potĜeba dĤm pĜizpĤsobit tak, aby byl možný pohyb mezi jednotlivými podlažími.
Jelikož zde nebylo možné zabudovat výtah z dĤvodu stavebního Ĝešení objektu, ani použití
schodolezu, neboĢ šíĜka schodištČ to neumožĖovala, byla použita schodišĢová plošina.
Ta využívá k pĜepravČ postižené osoby plošinu, která se pohybuje tČsnČ nad schodištČm
a po sklopení umožĖuje bČžný pohyb na schodišti. Provoz plošiny vyžaduje manipulaci
a pomoc druhé osoby – pĜi nájezdu/výjezdu na plošinu, sklápČní/skládání plošiny a vlastní
pohyb.
Jednou z dalších úprav interiéru byla montáž mobilního stropního závČsného systému,
který umožĖuje pĜesun vozíþkáĜe z vozíku na postel, nebo do vany a na toaletu. Stropní
systém se skládá z jedné pĜenosné motorové jednotky a z nČkolika stropních konzol
umístČných v místech pĜesunu. K zavČšení osoby na motorovou jednotku slouží speciální
závČsné pásy, které jsou vyrobeny z rĤzného materiálu dle použití.
V souþasné fázi nemoci nelze nemocnému provádČt hygienu v koupelnČ s ohledem na
nedostatek prostoru k manipulaci s postiženým. Tato je provádČna v obývacím pokoji, kde
v místech stropního systému je umístČn nafukovací bazének. Nemocný je umístČn na
speciální vozík do vody, který stojí uprostĜed nafukovacího bazénku. Voda ke sprchování
je umístČna v závČsných vacích vedle bazénku. K následnému dalšímu provedení hygieny
je postižený vyzvednut na zvedáku.
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PĤvodnČ byla hygiena provádČna na lĤžku za pomoci pĜenosné mobilní vany, což ale bylo
nevyhovující z dĤvodu, kdy do zavedené kanyly vnikala voda a nemocnému se špatnČ
dýchalo. Proto bylo pĜistoupeno k mytí na vozíku do vody.
V neposlední ĜadČ bylo nutno zajistit k pobytu postiženého v domácím prostĜedí další
zaĜízení a lékaĜské pĜístroje. Speciální polohovací elektricky ovládaná, výškovČ stavitelná
postel. DoplĖkem k lĤžku je antidekubitní matrace, která snižuje nebezpeþí vzniku
proleženin a otlakĤ.
PĜi noþním provozu dýchacího pĜístroje je využíván automatický elektrický zvlhþovací
systém pĜivádČného vzduchu, využívající vyhĜívaný vzduchový okruh se dvČma teplotními
þidly a s Ĝídící jednotkou zásobovanou z automatického dávkovaþe sterilní vody
na infuzním stojanu. Dále v noþních hodinách je využíván oxymetr, který mČĜí pomocí
þidla hladinu kyslíku v krvi, pulz jedince a pĜi odchylce od standardních hodnot zvukovČ
upozorní peþující osobu. Po celý den nemocný využívá odsávaþku udržující þistotu
a prĤchodnost dýchacích cest. Na pohyb mimo domov je vhodná pĜenosná s nízkou
hmotností, umožĖující i bateriový provoz. V domácím prostĜedí je vhodnČjší tČžší,
ale napájená z domácí elektrické sítČ.
Nemocný má doma k dispozici pĜístroj motomed, na kterém 2 x dennČ cviþí cca po
30 - 45 minutách. Tento pĜístroj slouží k procviþování horních a dolních konþetin osoby
s pohybovým handicapem a pro osoby, které jsou trvale upoutány na lĤžko. PĜístroj má
nastavitelnou rychlost otáþení a v pĜípadČ spasmu zmČní smČr otáþení. Dále k udržení
jemné motoriky prstĤ slouží cviþení se speciálními masážními balónky pro každou ruku
samostatnČ.
Z výše uvedeného výþtu nutných úprav, použitých zaĜízení a pĜístrojĤ je zĜejmé, že vše
potĜebné nelze zajistit jednorázovČ, ale s postupem vývoje nemoci a v závislosti na
poskytnutí pomĤcek pojišĢovny, státních pĜíspČvkĤ a finanþních možnostech rodiny.
Významnou pomocí rodinČ bylo také získání pĜíspČvkĤ od rĤzných nadací na poĜízení
nejrĤznČjších kompenzaþních pomĤcek, které jsou z pohledu zdravotní pojišĢovny i státu
tzv. „nadstandardní“.
Pro pohyb venku nelze využít prostĜedkĤ MHD z dĤvodu domácího plícního ventilátoru,
který je umístČn na opČradle vozíku, to znamená, že postižený nesplĖuje podmínky pro
pĜepravu mČstskou hromadnou dopravou. Proto se musí použít speciálnČ upravený
automobil umožĖující pĜepravu vozíku vþetnČ sedící osoby. Nájezd do vozidla je pomocí
protiskluzové skládací rampy a po nájezdu je vozík upevnČn speciálními popruhy
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k podlaze a osoba zajištČna pĜídavnými bezpeþnostními pásy splĖujícími veškeré
bezpeþnostní normy. Takto se postižený pĜepravuje k lékaĜi, do školy, za kulturou
a trávením volného þasu.
Nemocný je tímto vozidlem dopravován do jazykové školy, kde 3 x týdnČ bere lekce
anglického jazyka. Do školy ho dopraví otec a zde už þeká osobní asistentka, která ho
zavede do uþebny a vyþká na chodbČ do skonþení lekce. Po skonþení lekce je otec oba
odveze zpČt domĤ, kde je vyloží a pokraþuje zpČt do práce. Postižený tak zĤstává do
odpoledních hodin v péþi odborné asistence.
Jazyková škola má bezbariérový pĜístup a výtah, kterým se nemocný dopraví do
pĜíslušného patra a uþebny.
Nemocný k využití možnosti práce s poþítaþem (studium, domácí úkoly, …) využívá
speciálnČ upravený stĤl vyhovující jeho potĜebám a možnostem, to znamená lepšího
pĜístupu k pracovní ploše - stĤl je speciálnČ upraven, aby byl možný pĜístup osoby na
vozíku.
Shora uvedené vybavení je pĜedpokladem pro život postiženého v domácím prostĜedí.
Pokud by nebylo možno toto zajistit, tak by bylo nutno setrvat v nemocniþním prostĜedí.

4.4 PĜípadová studie

PĜípadová studie popisuje pĜíbČh rodiny a mladého muže, ve své práci jej budu v zájmu
zachování anonymity nazývat Petr, který je trvale upoután na elektrický invalidní vozík
a je napojen na umČlou domácí plícní ventilaci. Jeho pohybové možnosti jsou znaþnČ
omezeny a vyžaduje 24 hodinovou péþi. V rámci pĜípadové studie jsem úzce
spolupracovala s ním a jeho rodinou. Petr si platí profesionální asistenci a díky spolupráci
s organizací, která tyto služby zajišĢuje, mĤže navštČvovat jazykové kurzy angliþtiny,
pobývat v letním období na rodinné chatČ a se svými rodiþi cestovat každoroþnČ v letním
období do zahraniþí.
V souþasné dobČ se nachází již v páté fázi tohoto progredujícího onemocnČní.
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Kazuistika Petra:
Petr se narodil z tĜetího tČhotenství své biologické matky. Nevykazoval žádné známky
nČjakých zdravotních potíží þi nČjaké jiné odlišnosti ve vývoji. NáslednČ byl biologickou
matkou odložen do kojeneckého ústavu a ve tĜech mČsících jeho života si ho osvojili
manželé ŠĢastní. Z lékaĜské zprávy, pĜedané adoptivním rodiþĤm pĜi osvojení, byl
v naprostém poĜádku a bez zdravotních komplikací.
Dle dostupných informací bylo zjištČno, že Petr má starší sestru a bratra. Ze tĜí sourozencĤ
je nejstarší sestra a druhý starší bratr, u kterého se nemoc neprojevila.
Do dvou let svého života se Petr vyvíjel jako všechny dČti pĜimČĜenČ svému vČku a nic
nenasvČdþovalo tomu, že by nČco nebylo v poĜádku. Když mu byli dva roky, zaþaly se
u nČj projevovat vývojové odlišnosti od vývoje jeho vrstevníkĤ. Jeho chĤze byla
kolébavČjší a na špiþkách, hĤĜ se zvedal ze zemČ. Bylo u nČj patrné velké zaostávání
v bČhu a celkovČ jeho hrubá motorika vykazovala pomalejší vývoj. Po návštČvČ odborného
lékaĜe a po prodČlání nepĜeberného množství rĤzných testĤ a vyšetĜení, mu byla
diagnostikována Duchennova muskulární dystrofie.
Psal se rok 1992 a veškeré informace týkající se tohoto závažného svalového onemocnČní
byly hodnČ kusé. V podstatČ co se z nich rodiþe dovČdČli, byly jen stĜípky z toho, co ve
skuteþnosti toto postupnČ se zhoršující onemocnČní pĜináší za úskalí a co mohou
v budoucnosti oþekávat.
Z rozhovoru s maminkou, když jsme si povídaly o tomto prvotním zjištČní, mi povČdČla, že
jediné co se jí vždy zpČtnČ vybaví v pamČti, z toho, co se doþetla, je fakt, že jedinec, který
trpí tímto fatálním onemocnČním, nepĜežívá desátý rok svého života.
Literatura psaná þesky nenabízela rodinám a jedincĤm s DMD moc možností a vĤbec
jakákoliv doporuþení pro léþbu a péþi.
V následujících letech pĜibližnČ do sedmého roku jeho života probíhala preventivní,
pravidelná rehabilitace dle doporuþení lékaĜĤ, kteĜí mu naordinovali elektroléþbu vþetnČ
rehabilitaþního a domácího cviþení. Cviþení probíhala se specializovanými pracovníky
a doma zabezpeþovali cviþení rodiþe. Po sedmém roce života, to znamená s pĜibývajícím
vČkem a s pĜibývající váhou, kdy zátČž na pomalu se vyvíjející svaly zaþala nabývat na
intenzitČ, se nemoc zaþala projevovat výraznČji, obtíže nastupovaly ve vČtší míĜe.
Když bylo Petrovi šest let, tak v krátkém þasovém rozmezí cca 1,5 roku, prodČlal více krát
po sobČ úraz v podobČ zlomeniny dolních konþetin. Následné zafixování konþetin do sádry
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mČlo za následek ztrátu pohyblivosti. Ani rehabilitací se nepodaĜilo konþetiny uvést
k návratu, do stavu pĜed zlomeninou. Svaly dolních konþetin velmi rychle ochabovaly a od
osmi let byl upoután na mechanický invalidní vozík.
Od roku 1998 do roku 2005 se pravidelnČ každoroþnČ úþastnil Petr lázeĖských pobytĤ.
Tyto pobyty s pĜíslušnými lázeĖskými procedurami bývaly zpravidla 4-5 týdnĤ a pomáhaly
nemoc zpomalit.
V deseti letech mu zaþaly ochabovat i horní konþetiny a k pohybu bylo nutné zajistit
elektrický invalidní vozík.
Když mu bylo patnáct let, dostavily se u nČj první potíže s dýcháním. S tČmito dýchacími
komplikacemi byl nČkolik týdnĤ hospitalizován ve Fakultní nemocnici (dĜíve DČtské) na
oddČlení ARO. Jeho stav se podaĜilo stabilizovat.
V roce 2006 u nČj dýchací potíže propukly naplno. To si vyžádalo nČkolika mČsíþní pobyt
ve Fakultní nemocnici. V prĤbČhu následujícího pĤlroku z dĤvodu zhoršujícího se
zdravotního stavu bylo nutno provést tracheostomii, ponČvadž dýchací obtíže nadále
pĜetrvávaly. I když byla podpora dýchání za pomoci kyslíku, nedaĜilo se zdravotní stav
stabilizovat a bylo nutné pĜipojení na umČlou plícní ventilaci. PĜes poþáteþní obtíže
s mluvením po provedené tracheostomii, nemČl Petr problémy s verbální komunikací se
svým okolím. Pobyt v nemocnici trval pĤl roku.
Petr byl zaĜazený do programu pacientĤ s domácí umČlou plícní ventilací (dále jen DUPV).
Po vyĜízení všech náležitostí a po schválení Ministerstvem zdravotnictví mu byl pĜidČlen
pĜístroj DUPV. Po zaškolení rodiny s obsluhou pĜístroje a jak mají peþovat o syna
v domácím prostĜedí, byl v srpnu 2006 Petr propuštČn z nemocniþního zaĜízení do domácí
péþe. PonČvadž mluvil i bez speciální kanyly, mohl v záĜí roku 2006 pokraþovat ve školní
docházce. Pokud by nebyl napojen na DUPV musel by zĤstat v nemocniþním zaĜízení.
Inkluze
Rodiþe syna umístili ve dvou letech do jeslí. Bylo to v dobČ, kdy mu již byla
diagnostikována DMD. Tento pobyt však trval krátce cca tĜi týdny. NáslednČ byl vzat zpČt
do domácí péþe, kdy péþi o nČj zprvu zajišĢovala matka a po nástupu matky do zamČstnání,
pĜevzala péþi o chlapce babiþka. Ve þtyĜech letech nastoupil do bČžné mateĜské školy,
kterou navštČvoval v celé délce dvou let a zde vyrĤstal se svými vrstevníky. Nemoc zde
ještČ nebyla progredovaná. UmožĖovala zapojení se a zaĜazení do povinné školní
docházky. Základní školu absolvoval v místČ svého bydlištČ. Docházku do první tĜídy
absolvoval bez nČjakých výraznČjších komplikací, neboĢ v té dobČ byl ještČ schopen
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samostatné chĤze. Koncem první a bČhem druhé tĜídy pĜišly úrazy. Nemoc zaþala
postupovat a v dĤsledku špatné koordinace si pĜivodil opakované zlomeniny dolních
konþetin. Od tĜetí tĜídy byl již upoután na invalidní vozík, což si vyžádalo jisté zmČny
a pĜizpĤsobení. Základní škola v BrnČ nemČla žádný problém zaĜadit žáka na invalidním
vozíku do klasické tĜídy a pedagogové rodinČ vyšli maximálnČ vstĜíc. AĢ už se to týkalo
zpĜístupnČní pĜíjezdu do školy, zajištČní osobní asistence pracovníky vykonávající
náhradní vojenskou službu, umístČní speciálních pomĤcek – schodolez, mobilní zvedák
s pĜíslušenstvím, mechanický vozík do interiéru. Ve þtvrté i páté tĜídČ škola umožnila, aby
se zúþastnil týdenního pobytu na škole v pĜírodČ ve spoluprácí s osobním asistentem.
V této dobČ již zaþala nemoc postupovat výraznČji a Petrovi (bylo mu cca deset let) zaþaly
ochabovat i horní konþetiny a byl upoután na elektrický invalidní vozík. Škola i nadále
spolupracovala s rodinou a Petr úspČšnČ i pĜes krátkodobou hospitalizaci v DČtské nemoci
v BrnČ ve svých patnácti letech ukonþil povinnou školní docházku v klasické základní
škole.
LázeĖská péþe probíhala tak, aby nenarušovala školní docházku, tzn. þásteþnČ
o prázdninách a þásteþnČ bČhem povinné školní docházky do základní školy. V rámci
lázeĖského pobytu ve školním roce probíhala též výuka. PonČvadž osnovy na každé škole
byly odlišné, kladlo to znaþné nároky na místní pedagogy.
Po základní škole nastoupil na stĜední školu pro zrakovČ postižené v BrnČ – obor Obchodní
akademie. Škola byla plnČ bezbariérovČ vybavena schodišĢovou plošinou vþetnČ výtahu
umožĖující pĜepravu invalidního vozíku. Po celou dobu studia stĜední školy využíval
služeb osobní asistence. V druhém pololetí prvního roþníku opakovanČ nastaly dýchací
potíže, byl znovu hospitalizovaný. Petr nemČl problém verbální komunikace i bez speciální
kanyly, mohl v záĜí roku 2006 pokraþovat ve studiu nejprve dokonþením prvního roþníku.
Není totiž zcela bČžné, aby pacienti s tímto onemocnČním po provedené tracheostomii
mohli bČžnČ mluvit.
V prĤbČhu studia na stĜední škole se zúþastnil akcí i mimo školu (školní výlety, exkurze
a soutČže stĜedních škol).
StĜední školu úspČšnČ ukonþil složením maturitní zkoušky v devatenácti letech.
Po stĜední škole nastoupil na vysokou školu v BrnČ, na ProvoznČ ekonomickou fakultu –
obor Finance, kde absolvoval pČt semestrĤ bakaláĜského studia. Studium na škole
probíhalo za pomoci osobní asistence. Budova fakulty byla plnČ bezbariérová, a i když byl
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ze strany pedagogického sboru vČnován individuální pĜístup a maximální vstĜícnost
z dĤvodu zhoršení zdravotního stavu, musel toto studium ukonþit.
V souþasné dobČ již druhým rokem navštČvuje jazykové kurzy anglického jazyka, kde
rozsah studia a þasová nároþnost jsou v souladu s jeho zdravotním stavem. Výuka je
maximálnČ 3 x týdnČ. Na jazykový kurz ho pĜiváží a odváží otec a po dobu, kterou tráví ve
škole, má k dispozici pomoc osobní asistentky.
Rodina
Rodina je tĜíþlenná. Matka, otec a syn. Rodiþe jsou adoptivní. Syna adoptovali v þervnu
1990, když mu byli tĜi mČsíce. Rodiþe syna pĜijali za svého ihned po adopci, a to se
nezmČnilo ani po zjištČní jeho závažného onemocnČní. Jejich péþe je nejen materiální, ale
hlavnČ synovi poskytují péþi citovou a podporují syna v seberealizaci. V souþasnosti
navštČvuje tĜikrát týdnČ jazykový kurz angliþtiny. Rodina se pĜizpĤsobila postupující
nemoci. VytvoĜila si harmonogram, jak zvládat péþi o syna, aĢ už se to týká základních
potĜeb jako je hygiena (koupání), krmení, podávání lékĤ, volnoþasové aktivity, apod.
PravidelnČ se informují o nových pokrocích na poli výzkumu s DMD, pomáhají synovi
zajistit kompenzaþní pomĤcky. V minulosti zaĜadili syna do klinického výzkumu
postižených s DMD ve Fakultní nemocnice v BrnČ (dĜíve DČtské nemocnici). Petrovi
rodiþe jsou velice energiþtí a spoleþenští lidé. Jsou v kontaktu s rodinami se stejnČ
postiženými dČtmi a v minulosti jezdili i na pravidelná setkání tČchto rodin.
Oba rodiþe jsou v trvalém pracovním pomČru, který nebyl pĜerušen ani po zjištČní závažné
diagnózy synovi nemoci. Matka pracuje ve zdravotnictví, otec jako správce poþítaþové sítČ
ve státní organizaci. Rodina žije ve velkomČstČ na Jižní MoravČ ve dvoupatrovém
rodinném domČ.
Je obdivuhodné, jak rodina, která je a byla postavena pĜed tČžkou životní zkoušku, vše
perfektnČ zvládá. Velice dobĜe fungují jako tým a mají mezi sebou vytvoĜené pevné pouto.
O nemoci se svým okolím dokážou otevĜenČ mluvit. VytvoĜili si systém, kde zapracovali
nejen péþi o syna, ale i volnoþasové aktivity, zamČstnání a pĜedevším þas na sebe, jako na
partnery. Celodenní péþe o postiženého je nároþná. Dokud to synĤv zdravotní stav
umožĖoval, navštČvoval vzdČlávací zaĜízení dle jeho vČku. V souþasné dobČ využívá
rodina služeb profesionální osobní asistence, kde dopolední péþi o nemocného zajišĢuje
profesionálnČ zaškolený personál a odpoledne, po pĜíchodu ze zamČstnání péþi zajišĢují
rodiþe. Jedenkrát týdnČ chodí asistentku vystĜídat v poobČdové dobČ babiþka. Rodiþe
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nemají žádný problém i pĜes toto vážné onemocnČní pĜipravit synovi nejrĤznČjší aktivity,
aby mu jeho þas zpestĜili.
Dále vlastní rodina speciálnČ upravený karavan, který zaĜídili, vybavili a pĜizpĤsobili
synovým potĜebám. S tímto karavanem cestují napĜíþ ýeskou republikou i Evropou.
NejnavštČvovanČjší destinací mimo republiku se pro rodinu stal jih Francie a východní
pobĜeží ŠpanČlska. Podnebí v tČchto oblastech velmi svČdþí Petrovu dýchacímu ústrojí.
Rodina je v neustálém kontaktu se specializovanými pracovníky nemocniþního zaĜízení,
se kterými konzultují nastalé situace.
DlouhodobČ spolupracují s Ligou vozíþkáĜĤ, kde nakupují služby osobní asistence.
S rozsahem i kvalitou služeb jsou spokojeni a poþítají se spoluprací i do budoucna.
Jsou velmi otevĜení, milí, pĜátelští a rádi uvítají návštČvu, která k nim zavítá.

4.5 ZávČr šetĜení, diskuse a doporuþení pro praxi

ZávČr šetĜení:
PĜi mém výzkumu byla rodina zcela otevĜená a nemČla žádný problém odpovČdČt na mnou
kladené otázky nebo se zcela spontánnČ rozpovídali sami. Maminka nemocného je velmi
starostlivá a dĤslednČ dbá na dodržování pravidelné stravy a pitného režimu. Vždy mČla
úsmČv na tváĜi a mČla velmi pozitivní postoj ke všem pĜítomným. Tatínek je též velký
optimista a vypozorovala jsem silný vztah mezi ním a synem. Jako, když „kluci táhnou za
jeden provaz“. Péþi o syna vykonávají oba rodiþe spoleþnČ, dle jejich rutinních zvyklostí,
které si nastavili.
Petrovi jednotlivé oblasti kvality života:
Fyzická kondice: 5. fáze DMD = þlovČk plnČ odkázán na invalidní vozík, problémy
s dýcháním, únavou z celodenního sezení, bolesti zad, horních i dolních konþetin.
¾ Fyzická kondice špatná.
Funkþní schopnost: zachována jemná motorika, možnost práce s PC, cviþení na motomedu,
komunikace s okolím výborná, schopný dalšího vzdČlávání v rámci výuky cizích jazykĤ,
plnČ odkázán na pomoc druhé osoby.
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¾ Funkþní schopnost v rámci pohybu špatná, v rámci komunikace, vzdČlání
a rozvíjení svých znalostí výborná.
Psychický stav: nálady a emoce prožívány stejnČ jako u zdravých lidí. NČkdy kladné, jindy
negativní: rozmrzelost, náladovost, … Život ho tČší hodnČ. Se zdravotním stavem spokojen
není, ale dokázal akceptovat svĤj tČlesný vzhled. V souþasné dobČ je sám se sebou
spokojený. Na prožívanou bolest si zvykl a nebrání mu v þinnosti, kterou potĜebuje dČlat.
¾ Psychický stav dobrý.
Spokojenost s léþbou: v souþasnosti potĜebuje Petr lékaĜskou péþi k tomu, aby mohl
fungovat nepatrnČ. Jeho stav je momentálnČ stabilizovaný.
¾ S dosavadní léþbou spokojen.
Sociální stav: s rodinnými pĜíslušníky má Petr hezké vztahy. S rodiþi mají harmonický
vztah, tvoĜí perfektní tým. Nemá problém komunikace s cizími lidmi, je rád v kolektivu,
má rád, když se kolem nČj nČco dČje. NedČlá mu problém požádat nČkoho o pomoc.
¾ Sociální stav výborný.
Informace ke zjištČní hlavní cílové otázky mého výzkumu se mi podaĜilo zjistit, neboĢ Petr
trpící DMD je zcela psychicky srovnán se skuteþností, že je postižen tímto vzácným
progredujícím onemocnČním a nemČl problém na téma své nemoci hovoĜit.
Negativními faktory, které pociĢuje, jsou pĜedevším ve spojení s jeho fyzickými
možnostmi. Jedná se tedy o jeho imobilitu a to, že je odkázaný na pomoc druhé osoby. Se
svým zdravotním stavem není spokojen. S tímto je pak spojeno i to, že nČkdy mívá
negativní pocity, napĜ. rozmrzelost. Faktory z pozitivního aspektu vidí v tom, že je již
psychicky srovnaný se svým zdravotním stavem a s tím, co pĜináší a pĜinese postupující
nemoc do dalších let. Je rád, že mĤže žít doma s rodiþi, cestovat, vČnovat se koníþkĤm
a vzdČlávat se.
Jaká je kvalita života rodiny s nemocným, který trpí Duchennovou muskulární dystrofií?
Oba dva rodiþe na otázku, jak hodnotí kvalitu svého života, odpovČdČli: „Velmi dobrá.“
Syn: „Ani špatná, ani dobrá“.
Díky tomu, že mi bylo umožnČno strávit nČjaký þas s touto rodinou, pozorovat je v jejich
každodenních þinnostech a hovoĜit s nimi, jsem zjistila, že ani pĜes takto velmi závažnou
diagnózu synovi nemoci, nehodnotí svou kvalitu života z negativního hlediska. Jsou rádi,
že mohou být díky moderní technologii (DUPV) všichni pohromadČ doma, trávit spolu þas,
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svátky, narozeniny a dovolené, þi plánovat nejrĤznČjší volnoþasové aktivity. Synovo
onemocnČní jejich vzájemný partnerský vztah nijak neovlivnilo. Život se jim zmČnil, ale
ani jeden z nich nikdy necítil potĜebu, dát syna do lékaĜského zaĜízení, aþ se obþas nČkterý
z nich cítil být pod tlakem.
Co si pod dobrou kvalitou života pĜedstavuje a jak hodnotí svoji aktuální kvalitu života
nemocný?
PĜedevším nebýt sám. Pro Petra je velmi dĤležité být v kontaktu se svými pĜíbuznými, mít
dobré rodinné zázemí. Mít pĜátele, se kterými si mĤže popovídat. SmysluplnČ a zajímavČ
využívat þas, zajímat se o aktuální dČní nejen u nás, ale i co se dČje ve svČtČ. Poznávat
nové lidi, vČci a zajímavá místa. ýerpat nové informace, prohlubovat svoje vČdomosti
a rozvíjet svoje zkušenosti. Realizovat svoje koníþky a zájmy.
Vzhledem ke svému stávajícímu stavu a možnostem, které Petr má, hodnotí svou kvalitu
života jako uspokojivou.
Integrace postiženého DMD do pracovního procesu je velmi omezená. Závisí pĜedevším
od jeho zdravotního stavu a také na prostĜedí, ve kterém žije. Jelikož manuální práce
u takto postižených není možná, možným Ĝešením jejich zapojení do pracovního procesu je
pĜes jejich mentální stránku. Ale i zde jsou urþitá omezení, neboĢ nemoc se u každého
jedince projevuje odlišnČ a ne všichni nemocní DMD mají kvalitní mentální potenciál.
Petr má to štČstí, že není odkázán na nemocniþní péþi, žije doma s rodiþi, kteĜí mu poskytli
kvalitní vzdČlání a zajišĢují mu veškerou potĜebnou péþi. Je to velice šikovný muž
s nadáním na cizí jazyky. Po absolvování jazykových kurzĤ angliþtiny a obdržení
potĜebných certifikátĤ, by se mohl do pracovního procesu zapojit v tomto smČru.

Diskuse
Jako hlavní cílovou otázku svého výzkumu jsem si stanovila zjistit kvalitu života tČžce
nemocného s Duchennovou muskulární dystrofií. Toto onemocnČní jsem si vybrala
zámČrnČ, neboĢ jsem pĜesvČdþena, že široké veĜejnosti nejsou známa úskalí, která s sebou
tato málo známá nemoc pĜináší. Dala jsem si za úkol seznámit þtenáĜe, který bude þíst tuto
bakaláĜskou práci, aby pochopil co diagnostikovaná nemoc DMD postiženému a jeho
rodinČ pĜináší a jak ovlivnila jejich životy.
U vybrané rodiny jsem zjistila, že život se jim do znaþné míry po diagnostice synova
onemocnČní zmČnil, ale jejich vzájemné vztahy to nijak neovlivnilo ani nenarušilo. Museli
se pĜizpĤsobit daným podmínkám, a to nejen jak o syna peþovat, ale také to s sebou

UTB ve ZlínČ, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o.

57

pĜineslo Ĝadu zmČn a úprav exteriéru a interiéru jejich domova, aby syna mohli vychovat
a aby mohl vyrĤst v rodinném prostĜedí. Rodina je velice soudržná. Mají mezi sebou hezké
vztahy a mnozí jiní by si z nich mohli vzít pĜíklad. Jedním z velkých úskalí bylo pro rodinu
získat potĜebná technická zaĜízení a kompenzaþní pomĤcky, aby bylo možno mít syna
v domácím prostĜedí. Toto se rodinČ podaĜilo i díky zaĜazení syna do programu s DUPV.
Rodiny se syny s DMD se sdružují ve 2 spolcích Parent Project a End Duchenne, které
poĜádají nejrĤznČjší akce a setkávání rodin za úþelem pĜedávání informací a pomoci.
Rodiny tak vČdí, že nejsou sami a mají možnost si s nČkým pohovoĜit a svČĜit se se svými
starostmi. Myslím, že sdružování rodin a pĜíbuzných je velice prospČšné pĜedevším pro
psychicky slabší osoby, které jsou pĜesvČdþeny, že jim s diagnostikováním nemoci život
konþí. Zde mají možnost vidČt a pĜesvČdþit se, že v tom nejsou sami a nabrat potĜebné
informace k péþi o svého syna. Dále se mohou dozvČdČt o pokrocích ve výzkumu tohoto
onemocnČní, a zda je možné zapojit svého syna do nČjakého výzkumného programu.
U tohoto vzácného onemocnČní je nejdĤležitČjší informovanost.
PĜi vypracovávání této práce jsem si uvČdomila, že pro nemocného Petra je velice dĤležité
žít s rodiþi a pĜíbuznými. Je to velice spoleþenský mladý muž a zĤstat ležet v nemocniþním
zaĜízení by pro nČj bylo psychicky i fyzicky velkým utrpením.

Doporuþení a vztah k studovanému oboru
Nemoc DMD je velice komplikovaná a složitá co se týká péþe a starostlivosti
o nemocného. Je na ni nutno pohlížet vícedimenzionálnČ. Sociální pedagogika je pĜedmČt,
který není jednoznaþnČ zamČĜený, ale zabývá se nejrĤznČjšími aspekty z oblastí lidské
psychiky, zdraví, edukace, inkluze, … Nutno Ĝíci, že je též vícedimenzionální. Proto si
myslím, že sociální pedagogika s daným tématem bakaláĜské práce velice úzce souvisí. Je
nutné v rámci péþe o takto postižené mít v Ĝadách odborníkĤ renomované specialisty
a pohotové pracovníky, kteĜí s danou problematikou budou mít zkušenosti. Je nutno tyto
pracovníky školit, vzdČlávat, posílat je na nejrĤznČjší svČtové semináĜe a pĜednášky
a získané informace následnČ aplikovat pĜi péþi o domácí pacienty.

Doporuþení pro praxi
DMD je nemoc, která je více známá v zahraniþí, pĜedevším v USA, kde se provádČjí
nejrĤznČjší výzkumy v rámci celkové léþby tohoto onemocnČní. Bylo zjištČno, že
zahraniþní pacienti se dožívají v prĤmČru vyššího vČku, než v ýR. V zájmu pacientĤ
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s DMD je nutno ĜádnČ informovat rodiþe a jejich pĜíslušníky, nabídnout jim veškerou
odbornou pomoc, zdĤraznit významnost pravidelných lékaĜských prohlídek a seznámit je
s možností, kam se obrátit v rámci pomoci lékaĜské, psychologické a sociální. Poradit jim,
kde se sdružují skupiny rodin se stejnČ diagnostikovanou problematikou, aby vČdČli, že
v tom nejsou sami a mohli si navzájem pĜedávat informace. Pomoci rodinám zajistit
potĜebné kompenzaþní pomĤcky a technická zaĜízení, které by nemocnému usnadnili život.
Zajistit více center, která by se soustĜedila na pacienty se vzácným onemocnČním, kde by
odborníci spolu spolupracovali: neurologové, rehabilitaþní a sociální pracovní. Toto
sjednocení všech péþí významnČ pĜispČje ke zlepšení kvality života a pomĤže pacientĤm
prodloužit délku jejich života. Je dĤležité sdílet veškeré dostupné poznatky, léþebné
a rehabilitaþní postupy, sladit vČdecký výzkum a souþinnost odborníkĤ s rodiþi
nemocných.
S touto problematikou více seznámit širokou veĜejnost, aby si lidé uvČdomili, jaká úskalí
skýtá mít takto nemocného v rodinČ. Apelovat na souþasnou spoleþnost, aby nezĤstávala
lhostejná a snažila se zapojit do rĤzných projektĤ na získávání finanþní prostĜedkĤ pro
rodiny a výzkum.

Souþasnost
V souþasné dobČ je v ýeské a Slovenské republice evidováno okolo 380 pacientĤ, kterým
byla diagnostikována DMD/BMD.
Ve Fakultní nemoci v BrnČ je vedeno v evidenci 150 chlapcĤ s tímto onemocnČní, ale
pouze tĜetina z nich chodí na pravidelné kontroly, to znamená minimálnČ 1 x za rok.
Pacienti se zde sledují ve všech jednotlivých stádiích onemocnČní.
Díky zlepšující se péþi se jednotlivá stádia onemocnČní posouvají do vyššího vČku chlapcĤ
a postižení jedinci se dožívají vyššího vČku, než tomu tak bývalo v minulosti.
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ZÁVċR

Ve své bakaláĜské práci jsem se snažila zjistit, jak þlovČk trpící tČžkým chronickým
onemocnČním je spokojen se svou kvalitou života, jaké má možnosti a omezení ve svém
každodenním životČ, zda využívá všech dostupných pĜíležitostí a pomoci. Snažila jsem se
zmapovat nejen vliv nemoci na postiženého, ale i na jeho rodinu. V pĜedložené práci jsem
se vČnovala problematice nemoci Duchennovy muskulární dystrofie. V teoretické þásti
jsem popsala celkovou problematiku tohoto vážného progredujcího onemocnČní, dále pak
co je to kvalita života þlovČka a jaké jsou v souþasné dobČ výsledky na poli výzkumu
tohoto vzácného onemocnČní. ZjišĢovala jsem, zda existují nČjaké instituce podporující
rodiny s nemocnými DMD, jaké možnosti zapojení se do spoleþenského života má
postižený a zda je možné jeho uplatnČní na trhu práce v souþasné dobČ.
V praktické þásti jsem ke zjištČní potĜebných informací zvolila postup kvalitativního
výzkumu za využití technik kazuistiky, interview a pozorování.
Cílem bakaláĜské práce bylo získat poznatky o kvalitČ života nemocného s DMD.
K poznání problematiky DMD jsem získala informace ze specializovaných publikací
a z odborných rad a doporuþení lékaĜky - specialistky z Fakultní nemocnice v BrnČ. Dále
jsem þerpala z odborných publikací z Ĝad renomovaných psychologĤ k získání poznatkĤ
ohlednČ „kvality života.“ Na základČ tČchto získaných informací vznikla teoretická þást
bakaláĜské práce.
Informace ke zjištČní svých výzkumných otázek jsem þerpala u vybrané rodiny, jejíž syn
trpí tímto vzácným onemocnČním. Na základČ získaných údajĤ od jednotlivých þlenĤ
rodiny a nČkolika údajĤ od odborné asistentky jsem vytvoĜila jednu kazuistiku. PotĜebné
údaje jsem získala snadno, neboĢ rodina se vyrovnala se stávající skuteþností závažné
diagnózy a nemají nejmenší problém o problematice nemoci hovoĜit s cizími lidmi.
Z rozhovorĤ se všemi zúþastnČními jsem zjistila, jaké jsou jejich pocity, zkušenosti
a možnosti. Jaká zažili úskalí pĜi získávání finanþních prostĜedkĤ, technických zaĜízení
a kompenzaþních pomĤcek, které bylo nutné zajistit, aby o nemocného syna mohli peþovat
v domácím prostĜedí. Museli zmČnit svĤj domov a pĜizpĤsobit ho potĜebám nemocného.
Rodina je velice milá a pĜátelská a díky nim si þlovČk musí uvČdomit, že je dĤležité
radovat se i z maliþkostí, jako je úsmČv a pohlazení.
ZávČrem mohu Ĝíci, že na základČ získaných informací od vybrané rodiny se mi podaĜilo
získat odpovČć na hlavní výzkumnou otázku i zkoumané podotázky.
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Díky otevĜenosti nemocného Petra a jeho rodiþĤ jsem zjistila, že ani pĜes takto závažnou
diagnózu neztrácejí optimismus, dobrou náladu a sílu žít.
Pokaždé, když jsem rodinu navštívila, bylo zde cítit velmi silné pouto lásky, respektu
a vzájemného porozumČní. RodiþĤm Petra patĜí veliký dík za jejich sociální oporu,
kterou udržují svého syna v psychické pohodČ a dávají mu veškerou potĜebnou péþi
a podporu, kterou jsou schopni zajistit a poskytnout mu na jeho nelehké životní
dráze.
Tato práce nechĢ je pĜínosem pro všechny ty, kteĜí si myslí, že je jejich život tČžký, neváží
si svého zdraví, rodiny, pĜátel a nechtČjí se více vzdČlávat a pomáhat druhým.

K použití informací a dat zpracovaných v praktické þásti výzkumu bakaláĜské práce
a k uvedení fotodokumentace viz P V, jsem obdržela souhlas vybrané rodiny.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLģ A ZKRATEK
BMD

Beckerova muskulární dystrofie

DMD

Duchennova muskulární dystrofie

DUPV Domácí umČlá plícní ventilace
ICF

International Classification of Functioning, Disability and Health = MKF

MKF

Mezinárodní klasifikace funkþní schopnosti, disability a zdraví

WHO

World Health Organization (SvČtová zdravotnická organizace)
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PěÍLOHA P III: SEZNAM OTÁZEK OHLEDNċ KVALITY ŽIVOTA
NEMOCNÉHO S DMD A JEHO RODINY
I. TČlesné zdraví a funkce – jak se cítím?
Sada 8 otázek zamČĜených na somatické fungování klasifikujících stránku kvality života
nemocného v dĤsledku jeho zdravotního omezení: bolest, únava, dýchání v souvislosti s
tracheostomií, vykonávání jednotlivých þinností.
Cítíte se veþer (po prožitém dni) unavený?
Budíte se odpoþinutý?
Máte problémy bČhem dne s dýcháním?
Máte problémy veþer s dýcháním?
Bolí záda, horní a dolní konþetiny na konci dne?
Jste þasto nemocný?
Máte problém s polykáním jídla v dĤsledku zavedené tracheostomie?
Míváte þasto negativní pocity, napĜ. rozmrzelost, deprese, …?
II. Spoleþenský smČr – jak to cítím?
Sada 8 otázek mapujících spoleþenský smČr pacienta, které jsou zamČĜeny na to, jak
nemocný dokáže komunikovat se svým okolím z hlediska komunikace o nemoci jako takové,
ale to jak se dokáže sžít se svým okolím.
Je pro Vás tČžké vysvČtlit ostatním svoji nemoc?
Máte problém dotázat se specialisty, na cokoli, co se týká Vašeho onemocnČní (zákrokĤ)?
Je pro Vás tČžké požádat nČkoho o pomoc?
Máte dobrý vztah s rodiþi?
Je pro Vás snadné komunikovat s cizími lidmi?
Jste rád v kolektivu?
Je pro Vás dĤležité být obklopený rodinou?
Cestujete rád?

Rodina – „vliv nemoci na rodinu“
Sada 12 otázek zamČĜených na rodinu a její funkci. Otázky mapují vliv onemocnČní na
vztahy v rodinČ, pomoc mimo ni, plánování rĤzných spoleþných aktivit, jako jsou
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dovolenky, kulturní vyžití a v neposlední ĜadČ na finanþní možnosti rodiny a na možnosti
zajištČní potĜebných pomĤcek usnadĖující nemocnému zvládnutí jeho nemoci.
Ovlivnilo onemocnČní syna nČjakým zpĤsobem vztahy ve Vaší rodinČ?
Stali jste se s manželem/manželkou si sobČ navzájem bližšími (po diagnostice nemoci)?
Jste stále zamČstnaný/zamČstnaná?
Cítíte se být nČkdy pod tlakem?
ZmČnil se nČjakým zpĤsobem Váš život, poté co byla Vašemu synovi diagnostikována
nemoc?
Preferujete domácí péþi?
Uvažovali jste nČkdy o umístČní syna do nČjakého lékaĜského zaĜízení?
Dochází nČjaká cizí osoba do Vaší rodiny v rámci výpomoci péþe o nemocného, napĜ.
osobní asistent, nČkdo další z rodiny, …?
Je pro Váši rodinu tČžké naplánovat si mimo pracovní aktivity, napĜ. kulturní vyžití,
dovolenou, …?
Je pro Vaši rodinu tČžké, aby si dostateþnČ odpoþinula?
Jsou finance problém ve Vaší rodinČ?
Bylo snadné zajistit nemocnému kompenzaþní pomĤcky, které potĜeboval v rámci svého
onemocnČní?
Sada otázek zjišĢující pocity, prožívání a možnost dČlat nebo vykonávat urþité þinnosti.
Otázky zjišĢují Vaše pocity.
1. Jak byste hodnotil/a
kvalitu svého života

2. Jak jste spokojen se
svým zdravím

Velmi špatná

špatná

ani špatná

dobrá

velmi dobrá

ani dobrá
1

2

3

4

5

velmi
nespokojen/a

nespokojen/a

ani spokojen
ani
nespokojen

spokojen/a

velmi
spokojen/a

1

2

3

4

5

3

Otázky zjišĢují, jak jste bČhem posledních dvou týdnĤ prožíval/a urþité vČci.
vĤbec ne

trochu

stĜednČ

hodnČ

MaximálnČ

3. Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co
potĜebujete dČlat?

1

2

3

4

5

4. Jak moc potĜebujete lékaĜskou péþi, abyste
mohl/a fungovat v každodenním životČ?

1

2

3

4

5

5. Jak moc Vás tČší život?

1

2

3

4

5

6. Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl?

1

2

3

4

5

7. Jak se dokážete soustĜedit?

1

2

3

4

5

8. Jak bezpeþnČ se cítíte ve svém každodenním
životČ?

1

2

3

4

5

9. Jak zdravé je prostĜedí, ve kterém žijete?

1

2

3

4

5

Otázky zjišĢují, v jakém rozsahu jste dČlal/a nebo mohl/a vykonávat urþité þinností.
vĤbec ne

spíše ne

stĜednČ

vČtšinou
ano

zcela

10. Máte dost energie pro každodenní
þinnost?

1

2

3

4

5

11. Dokážete akceptovat svĤj tČlesný
vzhled?

1

2

3

4

5

12. Máte pĜístup k informacím, které
potĜebujete pro svĤj každodenní život?

1

2

3

4

5

13. Máte možnost vČnovat se svým
zálibám?

1

2

3

4

5

14. Jak se dokážete pohybovat?

1

2

3

4

5

Otázky zjišĢují, jak jste byl/a šĢastný/á nebo spokojený/á s rĤznými oblastmi svého života
v posledních dvou týdnech.
velmi
nespokojen/a

nespokojen/a

ani
spokojen/a
ani
nespokojen/a

Spokojen/a

velmi
spokojen
/a

15. Jak jste spokojen/a se svým
spánkem?

1

2

3

4

5

16. Jak jste spokojen/a sám/sama se
sebou?

1

2

3

4

5

17. Jak jste spokojen/a se svými
osobními vztahy?

1

2

3

4

5

4

velmi
nespokojen/a

nespokojen/a

ani
spokojen/a
ani
nespokojen/a

Spokojen/a

velmi
spokojen
/a

18. Jak jste spokojen/a s podporou,
kterou Vám poskytují pĜátelé?

1

2

3

4

5

19. Jak jste spokojen/a s podmínkami
v místČ, kde žijete?

1

2

3

4

5

20. Jak jste spokojen/a s dostupností
zdravotní péþe?

1

2

3

4

5

21. Jak jste spokojen/a s dopravou?

1

2

3

4

5

Poslední otázka zjišĢuje, jak þasto jste prožíval/a urþité vČci bČhem posledních dvou týdnĤ.
22. Jak þasto prožíváte negativní
pocity, jako je napĜ. rozmrzelost,
beznadČj, úzkost nebo deprese?

nikdy

nČkdy

stĜednČ

celkem
þasto

neustále

1

2

3

4

5
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PěÍLOHA P IV: INDIVIDUÁLNÍ PLÁN

Individuální plán
uživatele osobní asistence
Osoby podílející se na vypracování Individuálního plánu
Jméno uživatele:
Jméno klíþového pracovníka:
Další osoby:

Petr ŠĢastný

Datum
Datum sestavení:

02.12.2014

Sestavení plánu na období od-do:

prosinec 2014 - prosinec 2015

Osobní (hlavní) cíl uživatele
(cíl = dĤvod, proþ uživatel službu potĜebuje, resp. co by se stalo, kdyby službu nemohl využívat)
Osobní asistentka mi umožĖuje a pomáhá pĜi pobytu v domácím prostĜedí a studiu kurzu angliþtiny na jazykové
škole. Asistentka zajišĢuje mé základní životní potĜeby, protože jsem plnČ odkázán na pomoc jiné osoby (nejsem
schopen samostatného pohybu a nemohu být sám, protože jsem závislý na domácí plicní ventilaci).

Kroky vedoucí k naplnČní cíle:
(v þem asistent uživateli pomáhá a jak to dČlá, popis/návod, jak pracovat s uživatelem v jednotlivých úkonech þi
oblastech)
1) Asistentka mi pomáhá pĜi absolvování jazykového kurzu
•

PĜíjezd do jazykové školy

Asistentka þeká v domluvený þas pĜed bezbariérovým vchodem v zadní þásti budovy jazykové školy.
Asistentka zjistí, zda je vstup odemþen, pokud ne, obejde budovu a vstoupí do objektu hlavním vchodem, kde
vyjde do 2. patra. Tam je kanceláĜ LITE, kde budou klíþe zapĤjþeny. Poté sjede asistentka zadním výtahem dolĤ a
odemyká vstupní dveĜe. Po mém pĜíjezdu asistentka otevĜe zadní dveĜe vozidla, odloží dvČ informaþní znaþky
upevnČné na plošinČ do odkládací kapsy v pravém kĜídle dveĜí a odjistí zmáþknutím zelené pojistky (stejný
systém jako u bezpeþnostních pásĤ) dva jistící úchyty v horních rozích plošiny a odjistí páþkou (s þerveným
ukonþením) v levé dolní þásti dvoudílnou rampu, kterou postupnČ sklopí pomocí držáku na levé nebo pravé
stranČ. Potom vezme odsávaþku a tašku s pĜikrývkou a zanese ji dovnitĜ, mezitím mi otec pomáhá z auta ven.
Asistentka po mém výjezdu z auta skládá plošinu a zavírá auto. PĜed nástupem do výtahu upravíme pravou ruku
na Ĝízení, otec vymČní podhlavník a asistentka pĜivolá výtah. Zavírání dveĜí ve výtahu je na pohybové þidlo, proto
jej musí asistentka zajistit, aby mČ automatické dveĜe nepĜivĜely. Vyjedeme do 2. patra, kde þekáme na zaþátek
lekce. Moje doklady (obþanský prĤkaz, prĤkazka ZTP/P a kartiþka zdravotní pojišĢovny) a klíþ od auta jsou v
tašce odsávaþky. Asistentka po celou dobu asistence sleduje a obsluhuje pĜístroj domácí umČlé plicní ventilace
(bližší podrobnosti v þásti „Obsluha domácí plicní ventilace“).
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•

ýas pĜed lekcí

V budovČ jazykové školy jsme s velkým þasovým pĜedstihem a kurz zaþíná až o pĤl deváté. ýekáme buć
na chodbČ, pokud jsou uþebny plné, nebo nám lektor uþebnu otevĜe a my vejdeme do tĜídy. PĜed lekcí se napiji
þaje, který je v termosce vzadu na vozíku. Piji z víþka od termosky, které asistentka naplní tak do poloviny.
V pĜípadČ nutnosti odsajeme pomocí odsávaþky, nebo zvlhþíme do filtru þi pĜímo do kanyly. V pĜípadČ potĜeby
mi asistentka pomáhá pĜi moþení do bažanta, kterého najdeme na zadní stranČ vozíku. K moþení používá
asistentka rukavice, které jsou v tašce u odsávaþky (asistentka pĜepne vozík na sklápČní - já se sklopím - pokud
jsou knoflíky, tak rozepne - pĜidrží bažanta - vylije a bažanta vypláchne). Bažanta vylije na toaletách na chodbČ a
opláchne, vrátí jej zpČt na vozík. V prostorách budovy asistentka pomáhá zajistit mou bezpeþnost pĜi otáþení a
couvání invalidního vozíku, protože hrozí nebezpeþí poškození dýchacího okruhu, zavadČním, þi pĜípadným
nárazem o nČjaký pĜedmČt. Asistentka na lekci nezĤstává a odchází na chodbu, aby nerušila výuku.
V pĜípadČ, že je venku zima, je tĜeba, aby asistentka po skonþení lekce šla do auta k místu Ĝidiþe, otevĜela
dveĜe Ĝidiþe a vlevo od volantu zapnula tlaþítkem vpravo topení (na displeji se objeví þíslo 15 = poþet
nastavených minut topení a po nažhavení topení mĤže vycházet dým z motorového prostoru), auto asistentka
zamyká a vrací se zpátky za mnou, kde þekáme na otce.
2) Asistentka mi umožĖuje a pomáhá žít v domácím prostĜedí a zajišĢuje mé základní životní potĜeby
•

Podávání stravy a nápojĤ

Asistentka mi podává uvaĜený þaj, popĜípadČ kávu. Pití mi nalévá z konvice do hrnku, z kterého piji
pomocí slámky. Pokud dojde þaj v konvici – do konvice nalije sirup a uvaĜeným þajem na sporáku konvici doplní.
MĤže se stát, že snídani nestihnu sníst, proto ji dojím s asistentkou. Slámka z ranní kávy se nenechává, ale vyhodí
do koše.
K obČdu mi asistentka v mikrovlnce ohĜeje jídlo, které je pĜipravené v ledniþce v prostĜední polici,
popĜípadČ se Ĝídí instrukcemi matky. Asistentku obeznámím s tím, kde najde talíĜ i pĜíbor a rozhodnu, kolik mi
má nabrat jídla. Po tom, co si najedu ke stolu, mi asistentka na vozíku navolí sklápČní, podle potĜeby se sklopím a
popojedu ke stolu. Jestliže je to nutné, vytvoĜí místo u stolu (mohou zavazet nohy od stolu apod.). Asistentka mi
pĜed jídlem dá ke krku látkovou utČrku proti zašpinČní obleþení. ObČd vČtšinou probíhá u stolu v kuchyni. Až mi
asistentka podá jídlo, namoþí kousek látkové utČrky a utĜe mi po jídle pusu prvnČ mokrou, potom suchou þástí a
utČrku dá na topení. VČtšinou po jídle pĜejíždím zpČt do obýváku. Po jídle asistentka nádobí opláchne v umyvadle
a vloží do myþky. Pouze nádobí z plastu do myþky nevkládá. Asistentka také uloží nádobí do myþky z 2. patra ze
snídanČ.
•

Podávání lékĤ

Jestliže mi ráno nestihnou podat léky rodiþe, pĜipravené léky mi podává asistentka. Sám si Ĝeknu, jaké
léky a v jakém množství mi je má asistentka podat.
•

Osobní hygiena

V pĜípadČ potĜeby moþení si asistentka vezme na toaletČ rukavice a bažanta a postupuje dále viz. þas pĜed
lekcí na jazykovém kurzu.
•

Pohyb na invalidním vozíku

Asistentka mi pĜepíná jedním tlaþítkem jízdu a sklápČní, abych se mohl pohybovat nebo polohovat. Pokud
potĜebuji, požádám asistentku o snížení þi zvýšení rychlosti vozíku zmáþknutím na elektrickém ovladaþi. Vozík si
Ĝídím sám, ale asistentka je zauþena k tomu, aby si pĜevzala Ĝízení vozíku pomocí ovladaþe pro doprovod
(stisknutím tlaþítka na „zadním“ ovladaþi – signalizováno rozsvícením zelené kontrolky) v akutních pĜípadech,
kdyby se mi odnČkud nedaĜilo vyjet, napĜíklad kvĤli tomu, že mi sjede ruka z ovládání a nebude prostor k tomu,
aby se ke mnČ dostala a ruku mi posunula.
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3) Asistentka mi pomáhá v domácím prostĜedí se studiem anglického jazyka
V pĜípadČ potĜeby elektronických materiálĤ mi asistentka zpĜístupní PC. Zapne mi poþítaþ a internet.
Internet se zapíná v horním patĜe na dvou místech. V jednom z pokojĤ se musí zapojit pĜíslušný drát do zásuvky u
okna a druhé místo je na schodech, kde se router zapojí také do zásuvky. K PC si zajedu sám, nepolohuje se dle
potĜeby, a asistentka vypíná vozík. Asistentka mi podloží pravou ruku nachystaným polštáĜkem, na nohu mi
položí papír jako podložku pod myš, sundá pravou ruku na nohu, kde je papír na myš položený. Myš mi vloží do
ruky a ruku nastaví dle mých pokynĤ. PC také nastaví dle mých pokynĤ. Po skonþení práce na PC mi asistentka
oddČlá myš, papír na noze a polštáĜ pod rukou a opČt zpraví ruku podle mé potĜeby a vozík zapne. Pokud by
internet nejel, nebo v prĤbČhu dne vypadl, asistentka zajde nahoru a odpojí na obou místech ze zásuvky alespoĖ
na 15s.
4) Asistentka mi umožĖuje v domácím prostĜedí trávit volný þas
•

Protahování a relaxace

PĜi protahování horních konþetin mi asistentka hýbe rukama, dČlá rĤzné cviky. Každou rukou cviþí
zvlášĢ, hýbe smČrem nahoru, dolĤ, k tČlu, od tČla a každý z tČch cvikĤ nČkolikrát opakuje dle mých pokynĤ.
Souþástí se staly i tzv. „granáty“, což je masážní pomĤcka do rukou, kdy mi asistentka tuto masážní
pomĤcku do ruky vloží na 30 minut, poté vyndá a ruku zase zpraví tak, jak potĜebuji. Na protáhnutí dolních
konþetin mi asistentka nastaví sklápČní, abych buć já, popĜípadČ ona mnČ hýbala nohama. Na motomedu cviþím
ruce minimálnČ 15minut. Na motomed mi asistentka nastaví ruce – motomed mi nastaví tak, abych mohl k nČmu
zajet, asistentka mi navolí sklápČní, sklopím se sám dle potĜeby a asistentka vozík vypne. ObČ ruce mi položí na
„ruþní šlapátka“, podle potĜeby upraví umístČní motomedu, tak jak uznám za vhodné. Navolí rychlost otáþení
„šlapadel“ a þas, tak jak chci. Po uplynutí þasového limitu mi asistentka sundá z motomedu ruce a opČt zpraví
podle mé potĜeby. Asistentka mi dle mého pĜání provede masáž hlavy k tomu urþenou pomĤckou. Musím si
dostateþnČ nacouvat a poté se otoþit, aby nedošlo k pĜípadnému zavedení o motomed a tedy k nehodČ.
•

Domácí prostor

Asistentka mi pomáhá pĜi pĜesunech pomocí schodišĢové plošiny. Plošinu ovládá tak, že nejprve sklopí
tlaþítkem na boþním panelu (horním tlaþítkem smČrem nahoru a dolním tlaþítkem smČrem dolĤ) plošinu, pĜiþemž
bezpeþnostní držadlo musí být ve vodorovné poloze. Po sklopení plošiny bezpeþnostní tyþ otoþí, pomocí sklopné
páky, do svislé polohy. V této poloze je vypnut pojezd plošiny, a tak je zajištČna plošina pĜi nájezdu proti
náhodnému rozjetí. Najedu si na plošinu, pĜiþemž mČ asistentka zezadu pĜidržuje, hlídá, abych se nepĜevrátil.
Sklopí bezpeþnostní tyþku zpátky dolĤ a vezme ovladaþ plošiny, na kterém stiskne tlaþítko „dolĤ“ nebo „nahoru“.
PĜíslušné tlaþítko musí držet po celou dobu jízdy. Po ukonþení jízdy bezpeþnostní držadlo zvedne do svislé
polohy, pĜidržuje mČ, když vyjíždím z plošiny a kontroluje, abych pĜi couvání do niþeho nenarazil. Je tĜeba dbát
velké opatrnosti na dýchací pĜístroj.
5) Asistentka mi umožĖuje letní rekreaþní pobyt
V létČ probíhá asistence na chatČ v Radosticích, kam asistentka ráno pĜijíždí vlakem. Asistence probíhá
velmi obdobnČ, jako v domácím prostĜedí. Podává mi stravu (snídanČ, obČd), nápoje a léky, obsluhuje domácí
plicní ventilaci. Když potĜebuji, pomĤže mi pĜi moþení do bažanta. Povídáme si, pomáhá mi pĜi výjezdu z chaty
ven, popĜípadČ dovnitĜ – nČkdy pĜi odchodu asistentky zĤstávám venku u chaty. Výjezd obnáší to, že asistentka
odstraní pĜekážky v chatČ, nachystá mi na schodech pĜedem þásteþnČ pĜipravenou rampu, tu rozloží a zajistí,
pĜidržuje mČ pĜi sjezdu, pĜepíná rychlosti, nastaví sklápČní, pĜepíná vozík na jízdu. Když je venku hezky, trávíme
þas venku, popĜípadČ se procházíme po zahradČ. Po obČdČ asistentka pomĤže s nádobím. I v létČ mi asistentka
pomáhá s uþením. Po odpracované dobČ asistentka odchází na vlak a odjíždí.
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