
Případová studie 4 

Pohlaví - muž 

Věk - 26 let 

Kraj - Zlínský 

Rodina - úplná (otec, matka, bratr) 

Sourozenci - bratr (starší)- žádné zdravotní problémy, v rodině se rozštěp neobjevuje 

Diagnóza - rozštěp horního patra a rtu 

Muž A. se narodil s rozštěpem rtu a horního patra. Narodil se ve 40. týdnu, porodní váha 3.5 

kg, míra 55cm. Rodiče a bratr podstoupili genetické testy, aby se našla příčina rozštěpu, ale 

nikdo z rodiny s touto anamnézou nebyl. Rodiče spolu s lékaři usuzovali, že by to mohlo být 

zapříčiněno velkým množstvím radioaktivních částic po výbuchu Černobylu. 

Po porodu matka nekojila, kvůli štěrbině v horním patře byl problém s krmením. Matka s A. 

docházela do kojeneckého ústavu, kde ji učili za pomocí speciálně upraveného cumlíku krmit, 

čistit nos a ústa. Veškerou stravu (později mixovanou a i normální) musel zapíjet, aby mu 

nezůstávala v nose. Do dvou let měl stravu pouze mixovanou. 

 

Operace 

Muž prodělal 7 nebo 8 plastických operací - asi v 6. měsících úprava rtu, dále 3 nebo 4 

operace pro úpravu nosu (dělaly se na etapy), v 18. měsících úprava horního patra. Na 

poslední operaci byl ve 13-ti letech. Do toho pravidelně navštěvoval ortodoncii, kde mu 

rovnali zuby a dásně. Na ortodoncii chodil do 25-ti let. Normální pevnou stravu začal jíst až 

ve dvou letech, když měl za sebou operaci horního patra. 

 

Zdravotní anamnéza v dětství 

Jako dítě měl často rýmu, pravidelně docházel k zubaři a na ortodoncii (nosil rovnátka, 

upravovali mu dásně). Asi v devíti letech zjistili, že špatně slyší na jedno ucho, proto docházel 

pravidelně na ORL, kde mu ucho profukovali a po čase se to zlepšilo. V dnešní době slyší 

dobře na obě uši. 

 

Vzdělávání 

Ke klinickému logopedovi A. docházel od nástupu do běžné mateřské školy (od 3,5 let). Až 

jako předškolák nastoupil do mateřské školy logopedické. V logopedii se učil správně dýchat 

(špatný výdechový proud, mluvil „přes nos“). Odklad školní docházky neměl, od 1. do 4. 



třídy docházel na běžnou základní školu, od 5. do 9. třídy docházel na základní školu 

praktickou (v té době zvláštní ZŠ). Poté nastoupil na tříleté odborné učiliště, obor truhlářství, 

řezbářství. A. je velice manuálně zručný. Dále chtěl pokračovat nástavbou, ale protože má 

přidruženou dyslexii a dysgrafii, dělalo mu učení problém. Po operacích býval A. uvolněn 

z tělocviku aby nehrozilo poškození plastiky, jinak na Tv docházel, jen nesměl hrát míčové 

hry, aby nedostal míčem do obličeje. 

 

Osobní anamnéza 

Muž A. je velice společenský, má hodně přátel a je mezi svými vrstevníky oblíbený. Ve škole 

nikdy problémy se spolužáky neměl, protože se nejedná o viditelnou vadu - vidět je pouze 

malá jizva, která vede od rtu k nosu. Samozřejmě byla tato vada v mnoha věcech omezující, 

ale A. je velice optimistický člověk, který si s ničím nedělá hlavu.  

 


