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Cílem této kapitoly je seznámit studující se základním dělením rehabilitace, s její funkcí u postižených dětí, informovat o léčebné tělesné výchově , vhodných hrách a činnostech u těchto dětí, seznámit s psychologicko- pedagogickými problémy, zvláštnostmi v oblasti hygieny a technickými pomůckami v rehabilitaci.
	I. Základní pojmy v rehabilitaci
Rehabilitace je soubor opatření, které směřují k co nejrychlejší a nejoptimálnější resocializaci a co nejdokonalejší integraci postiženého jedince do plného života a k dosažení co nejlepší kvality života postiženého, a to jak z hlediska subjektivního, tak i objektivního. Často jde o péči dlouhodobou, jejíž součástí je také prevence druhotných komplikací nemoci či postižení.
Rehabilitace většinou neřeší jen problém zdravotní, ale jedná se o kombinované a koordinované uplatnění lékařských, sociálních, výchovných a pracovních opatřeních, které mají umožnit postiženému jedinci dosáhnout co nejvýše možné funkční roviny a plně se zařadit do společnosti. Rehabilitaci tak můžeme dělit na :
1.	Rehabilitaci léčebnou, jejímž cílem je restituce funkce organismu. Pomocí  léčebné rehabilitace provádíme :
A/ Prevenci a terapii tzv. sekundárních změn, které provází základní onemocnění a které se mohou v budoucnu stát zdrojem dalších postižení (např. vznik proleženin, deformit končetin, apod).
B/ Výcvik kompenzačních mechanismů v rámci postiženého organismu, aby funkční ztráta byla co nejmenší a nedošlo k neadekvátnímu přetížení zdravých tkání.
C/ Výcvik substitučních mechanismů nepostiženou částí těla, aby funkční ztráta
celého organismu byla co nejmenší. Sem patří i výcvik duševních schopností dětí s tělesným deficitem pro jeho budoucí kompenzaci.
D/ Udržení fyzické zdatnosti alespoň na takové výši, která bude alespoň o něco vyšší než nároky kladené na zaměstnání.
2.	Rehabilitaci pracovní, která u lidí se zachovaným pracovním potenciálem umožňuje zařazení do vhodného zaměstnání dle jejich schopností, zájmů a postižení. Významnou úlohu při pracovní rehabilitaci hrají poslední dobou úřady práce, které posuzují pracovní předpoklady žadatele a nabízejí vhodné zaměstnání. Důležitými jsou také zaměstnavatelé, kteří s pomocí státu zřizují tzv. chráněné dílny a nedílnou roli hrají i posudkoví lékaři stanovující typ invalidního důchodu.
3.	Rehabilitace sociální představuje jednu z nejvýznamnějších částí rehabilitace, protože společenské vazby jsou důležité pro každého jedince v naší společnosti. Sociální nejistota je jedním ze stěžejních faktorů, jenž ovlivňují rehabilitaci, neboť problémy v rodině či nejistota do budoucnosti mohou výrazně ovlivnit psychický stav postiženého a tím pádem i spolupráci při léčebné rehabilitaci, samozřejmě v negativním slova smyslu. Sociální problematika musí být řešena co nejdříve. Velký důraz je při tom kladen na rodinu a její schopnosti se vyrovnat s postižením jednoho jejího člena, někdy i s pomocí psychologického vedení, aby se tak udržela motivace postiženého jedince do další rehabilitace.
 Při rozhovoru s rodinou postiženého je třeba velmi obezřetně vážit slova, nedělat předčasně bilancující závěry a každý i sebemenší pokrok sdělovat členům rodiny, aby se tak “posílili” do jejich každodenní péče o postiženého jedince. Zvláště, jedná-li se o postižené dítě, je třeba údaje o sociální situaci v rodině, které jsou již většinou uvedeny ve zdravotnické dokumentaci, podrobit dokonalé analýze, neboť dítě je mnohem více závislé na rozhodování členů rodiny a jejich postoji k danému postižení, jejich ochotě se podřídit potřebám dítěte, ochotě se eventuálně přestěhovat do blízkosti léčebného centra. Je vhodné zjistit postoj rodičů k dítěti, zda je dítě v rodině žádoucí, či je předmětem sporu nebo důvodem rozpadu rodiny. Dítě velmi rychle vycítí negativní přístup rodiny, upadá do deprese a veškerá rehabilitace se tímto velmi zpomaluje, až může být úplně znemožněna.
Sociální rehabilitace se uskutečňuje hlavně pomocí sociálních pracovnic, posudkových lékařů a dobrovolných neziskových organizací, které pořádají rekondiční pobyty, kulturní akce a publikují informační materiály pro postižené občany.
4.	Rehabilitace pedagogicko-výchovná se zvláště týká postižených dětí a dospívajících a je prováděna pomocí speciálních pedagogů, kteří působí jako učitelé, vychovatelé a odborní poradci, jenž pomohou jedincům dosáhnout maximální možné úrovně vzdělání při jejich postižení.
Jak je již z výše uvedeného zřejmé, na celém procesu rehabilitace se podílí celý tým odborníků, tzv.rehabilitační tým. Mezi jeho členy zpravidla patří : lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, speciální pedagog, logoped, psychoterapeut, protetik, zdravotnický personál, sociální pracovník, psycholog, sexuolog a další. V čele daného týmu stojí lékař, který dokonale ovládá neurofyziologickou podstatu jednotlivých postupů léčebné tělesné výchovy a jejich indikaci i kontraindikaci, a na základě pečlivého prostudování  zdravotního stavu postiženého jedince stanoví nejvhodnější rehabilitační postupy. Pro co nejlepší výsledek rehabilitace je velmi důležitá dobrá spolupráce jednotlivých členů týmu, jejich vzájemná informovanost o stavu postiženého a společná snaha o dosažení co nejlepší kvality jeho života.
Na základě detailního patofyziologického rozboru, určení stupně a rozsahu sekundárních změn, substitučních a kompenzačních možností daného nemocného, jeho tělesné zdatnosti, psychologického a sociálního rozboru a pracovní analýzy se stanovuje krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán.
Krátkodobý rehabilitační plán určí taktiku rehabilitačního postupu, koordinaci jednotlivých postupů, aby na sebe vhodně navazovaly a tvořily jednotný celek, na určitou poměrně krátkou dobu ( několik dnů až několik týdnů ).
V dlouhodobém rehabilitačním plánu jsou naplánovány celoživotní perspektivy postiženého jedince a rámcově vytýčeny nejvhodnější opatření k jeho optimální resocializaci a dle možností i k pracovnímu zařazení.
	

	II. Vývojové poruchy centrální nervové soustavy
	Dětská mozková obrna není nemoc v pravém slova smyslu, ale spíše pojem vyjadřující širokou škálu klinických projevů, jenž vznikají na základě poškození nezralého mozku  v těhotenství, během porodu nebo do 1 roku věku dítěte a projevuje se nejčastěji poruchou hybnosti a zpomalením psychomotorického vývoje. Často je doprovázena snížením intelektu, poruchami řeči, snížením koordinace a rovnováhy, epilepsií a smyslovými vadami. Předporodní příčinou vzniku je v mnoha případech infekční onemocnění matky během těhotenství, přidružené choroby matky aj. Při porodu pak mezi rizikové faktory poškození dítěte patří nedostatek kyslíku plodu jako následek nedostatečného nebo opožděného dýchání, dále nedonošenost či naopak přenošenost plodu, obtížné dlouhotrvající porody aj. V poporodním období poškozují mozek nejčastěji střevní či plicní infekce dítěte, záněty mozkových blan a těžká novorozenecká žloutenka. Etiologie je tedy značně různorodá, velmi často kombinovaná ale ne vždy prokazatelná.
	Charakteristické pro dětskou mozkovou obrnu je to, že vývoj neprobíhá plynule, ale nerovnoměrně “ve skocích”. Je narušen plynulý sled vývoje pohybových i duševních schopností normálního dítěte. Rozeznáváme různé formy dětské mozkové obrny, které se postupně vyvíjejí a dají se určit přibližně v průběhu 2. a  3. roku života, avšak i potom se jednotlivé příznaky mění, či dokonce jedna forma může přecházet ve druhou. Celkově rozdělujeme formy na :
A/ Spastické, kde mají svalové skupiny patologicky zvýšené svalové napětí a je typická tendence ke tvorbě kontraktur (tj.fixované držení končetin se zkrácením svalu ). Mezi spastické formy jsou zařazovány:
·	-Diparetická forma - ochrnutí obou dolních končetin, kdy má postižený staženy lýtkové svaly, ohýbače kyčlí, kolenou a svaly, které přitahují k sobě stehna. Postižení často chodí po špičkách, protože jim stažení lýtkových svalů brání došlápnutí na celou nohu. Nemohou rozkročit pro stažení kyčlí, takže překračují svoji stopu. Pro nemožnost natažení nohou v kolenních kloubech chodí s ohnutými koleny. Zádové a břišní svaly jsou většinou slabé, na horních končetinách se často pozoruje neobratnost pohybů prstů.
·	Hemiparetická forma – kdy dochází k postižení jedné poloviny těla (obou pravých nebo levých končetin). Postižený má většinou horní končetinu ohnutou v loketním kloubu stahem jeho ohýbačů, hřbet předloktí a ruky je otočen vzhůru, ruka a prsty bývají otočeny dolů a palec bývá stažen do dlaně. Na dolní končetině bývá zkrácen lýtkový sval. Postižené končetiny bývají kratší a slabší ve srovnání s druhostrannými. 
·	Kvadruparetická forma – postižení všech čtyřech končetin, často větší postižení dolních než horních končetin. Zřídka se objevuje oboustranně hemiparetická forma s asymetrickým postižením těla.
B / Nespastické formy , mezi které patří :
·	Forma dyskinetická, která se projevuje mimovolními, vůlí nepotlačitelnými pohyby. Tyto se objevují spontánně , v klidu, ale dají se vyprovokovat i různými podněty ( např.leknutím, bolestivým stimulem,strachem ). Často se vyskytují během chtěných pohybů, které jsou tímto rušeny a někdy dokonce i znemožněny. Jelikož bezděčné pohyby postihují i obličejové, žvýkací, polykací  a dechové svalstvo, žvýkání a polykání bývá znesnadněno, řeč bývá špatně srozumitelná, vždy pomalá s narušeným spádem řeči, dýchání je nepravidelné. Nepotlačitelné pohyby bývají provokovány každou změnou prostředí, afektem, rozsvícením světla, rozzlobením aj.
·	Hypotonická forma se vyznačuje celkovým snížením svalového napětí, což umožňuje větší rozsah pohybů v kloubech, takže dítě lze snadno svinout do klubíčka, stoj bývá nejistý, o širší bázi, chůze často nejistá, vrávoravá.
C / Smíšené formy, jenž tvoří kombinaci výše uvedených forem. 

U lehčích postižení nezralého mozku, kde nejsou závažnější poruchy hybnosti,ale dítě bývá neklidné, nepozorné, neobratné, někdy s nepotlačitelnými drobnými pohyby při předpažení, často s poruchami učení, psaní a počítání, rozumové schopnosti zůstávají v průměru nebo jen lehce pod průměrem hovoříme o lehké mozkové dysfunkci.
K vývojovým poruchám centrální nervové soustavy se řadí i defekty na podkladě genetickém, kde nejznámějším zástupcem je Downova nemoc. Do další skupiny patří nemoci vznikající na základě poruchy metabolismu aminokyselin, které společně s cukry patří mezi nejdůležitější stavební kameny mozku, zde je nejznámějším zástupcem fenylketonurie. Obě vzpomínané nemoci jsou vedle opoždění hybného rozvoje provázeny postižením intelektu, u fenylketonurie se často setkáváme i s epilepsií.


	III. Léčebná tělesná výchova

	Dle výše uvedených jednotlivých forem postižení dětí při vývojových poruchách centrální nervové soustavy je patrné, že u každého jedince probíhá rehabilitace velmi individuálně, protože i reaktivita každého organismu na jednotlivé rehabilitační techniky je různá. Léčebná tělesná výchova je u těchto dětí hlavním prostředkem léčby trvající prakticky celý život. Důležité je začít s rehabilitací co nejdříve, jakmile pediatr zjistí opožděný nebo nesymetrický vývoj nebo rodiče upozorní na určité nesrovnalosti v pohybu dítěte.
	Zpočátku je pohybová léčba zaměřena především na pohyb dítěte a je prováděna pomocí fyzioterapeuta, který kontroluje pohybový vývoj a zkouší, co se již dítě naučilo a dle vyšetření instruuje rodiče o vhodných cvicích, které potom doma několikrát denně s dítětem cvičí.
 Pro děti v období od narození do školního věku se u nás většinou používá Vojtova metoda reflexní lokomoce, která je důmyslnou, neurofyziologicky podloženou metodou. Tato pomocí speciálních poloh a drážděním tzv.spoušťových zón a opěrných bodů vybavuje reflexní odpovědi, a tak umožňuje zapojovat oslabené svalové skupiny, aby se tak motorický vývoj postiženého dítěte co nejvíce přiblížil vývoji normálnímu.
	Mezi u nás méně používané metody patří metodika manželů Bobathových. Tato, podobně jako u Vojtovy metody, předpokládá, že většina potíží dětí s dětskou mozkovou obrnou je způsobena patologickými reflexy, které dítě vzhledem k poruše centrální nervové soustavy nemůže překonat. Jestliže se potom podaří tyto reflexy utlumit, může se rozvinout normální motorika. Toto však platí jen do určité míry.
	Kromě v posledních letech zaváděné hipoterapie (tj.terapie pomocí koně) nachází stále většího uplatnění daleko dostupnější canisterapie, tj. terapie, při které se využívá pozitivního působení psa na člověka. Psa je možno využívat nejen ke stimulaci při vlastní léčebné rehabilitaci, ale i např.ke zdokonalení mluvení, v rámci psychoterapie, jako podnět ke hrám či výtvarné činnosti, jako ochránce při procházkách aj. Zvláště v izolaci domácího prostředí či v ústavech napomáhá pes naplnění emocionálních potřeb dítěte, podporuje zvýšení citové jistoty a bezpečí, zvýšení úcty a tímto dítě zbavuje napětí či nepříjemných emocí. Vycvičený pes pak může být i pomocníkem, který např. postiženému jedinci na vozíčku posbírá rozsypané drobné předměty ze země .
Existuje mnoho metodik a technik používaných u postižených dětí v různých zemích, avšak ani o jedné nelze prohlásit, že by byla univerzální a plně vhodná pro všechny tyto děti. I když se každá snaží o podobný výsledek trochu jiným způsobem, zůstávají mnohé zásady různých technik podobné. Je však důležité, aby lékař společně s fyzioterapeutem správně a v příhodnou dobu vybral prvky z různých technik nejvhodnější právě pro daného postiženého jedince.
	V předškolním věku dítěte by mělo být dosaženo i u těžšího postižení alespoň částečné vertikalizace, neboť vzpřímený stoj je velmi důležitý nejen pro získání určitého sebevědomí a důstojnosti postiženého jedince, ale i pro rozšíření stimulace z okolí. Jestliže je totiž dítě ponecháno, aby se pohybovalo pomocí lezení po čtyřech, i když se již vývojový věk i přes intenzivní rehabilitaci nelepší a další zlepšení v pohybu již nelze očekávat, je tak omezováno zorné pole daného jedince a tím i jeho stimulace. Duševní vývoj je tímto zpomalen. Je samozřejmé, že vzpřimování pomocí chodítek, berlí, dlah, ale i vozíku je přísně individuální a po důkladné rozvaze, neboť nevhodný zásah v tomto směru může předčasně zastavit vývoj dítěte a eventuálně je i invalidizovat. Jakmile je dítě posazeno do invalidního vozíku předčasně, velmi brzy si na tento pasivní pohyb zvykne, začne ho preferovat a již se nikdy přes tuto pomyslnou hranici pohybu nedostane. Velmi dobrou pomůckou zvláště v posledních letech jsou vhodné speciální dětské kočárky, jenž jsou již esteticky i funkčně řešeny a neodrazují tak dítě i rodiče. Tyto kočárky nebudí v dítěti dojem, že jeho rehabilitace pohybu je již dořešena a že se již do konce života bude takto pohybovat, ale naopak podporují pocit dočasnosti. 
	V období věku základní školní docházky bývá rychlost vývoje dětí pomalejší, ale rehabilitace by měla dále pokračovat v souladu s rozvojem specifických dovedností. Protože školní docházka tvoří významnou část rehabilitace, měla by být co nejlépe sladěna s programem léčebné tělesné výchovy. Je možno dále využít plavání, hipoterapie, balneoterapie, cvičení na míči, pokračovat v nácviku chůze s opěrnými pomůckami nebo samotného nácviku přesunu na invalidní vozík a jízdy na něm. Nácvik samostatnosti a soběstačnosti, výběr vhodných pomůcek a nácvik jejich používání, rozvoj všeobecných dovedností a eventuální příprava k budoucímu zaměstnání je hlavně prováděna pomocí ergoterapeutů (viz níže).
	Období po ukončení školní docházky je důležité hlavně proto, že se z postiženého dítěte stává dospělý. Je tedy nutno posoudit celkový stav postiženého, jeho rezervy pro další vzdělání a zaměstnání, vybavit jej definitivními pomůckami, informovat o předpokladech pro navázání partnerských vztahů a založení rodiny. V tomto období již další zlepšování hybnosti nelze očekávat, stav je již většinou stabilizován, je třeba ale udržet dosaženou kondici vhodnými sporty a kondičním cvičením. Je možno využít i lázeňské léčby.
IV. Léčba prací a hrou


	Důležitou složkou léčebné rehabilitace dítěte je léčba prací a hrou, neboť je možno tímto pro dítě příjemným způsobem zlepšit hybnost především horních končetin a procvičovat u větších dětí i pohybová schémata, která by se v budoucnu dala uplatnit i při volbě povolání. V některých evropských jazycích je tato léčebná činnost nazývána ergoterapie (ergon = práce, therapia = léčení) a patří mezi staré léčebné metody, neboť o povzbudivém vlivu práce, sportu a různých činností na lidské zdraví věděli již lékaři ve starověku. U nás ji zaváděl v minulém století lidový léčitel Vincenc Priessnitz v lázních Jeseník.
	Na rozdíl od léčebné tělesné výchovy, kde jsou procvičovány hlavně celkové pohyby končetin, léčba prací se zaměřuje zvláště na jemné pohyby ruky a prstů a na jejich obratnost. Je nacvičován co nejlepší způsob úchopu předmětu různého tvaru, velikosti a manipulace s ním. Tímto se dosahuje zlepšení funkčnosti obou horních končetin. Před vlastním započetím léčby je však důležité vědět, která horní končetina bude mít při všech činnostech funkci vedoucí a která pomocné končetiny. V běžném životě totiž pomocná ruka předmět uchopí a fixuje v určité poloze a vedoucí ruka vykonává vlastní složitější manipulaci. Je třeba si uvědomit, že postižená ruka nebo více postižená ruka zůstane vždy pomocnou, a proto, jestliže je již patrno, že ani nejlepší rehabilitací se nám nepodaří zlepšit funkci těžce postižené horní končetiny, je nutno se zaměřit na co nejdokonalejší výcvik obratnosti zvláště u zdravé končetiny, aby tato v budoucnu sama zvládla všechny běžné činnosti denního života.
	U dětí s dětskou mozkovou obrnou bývá často postižena i citlivost, a proto nedovedou správně rozpoznat předměty hmatem, jejich tvar, kvalitu povrchu apod.. Je tedy třeba jim dávat na hraní předměty různých tvarů, velikostí, povrchů a postupně je učit rozeznávat předměty bez zrakové kontroly. Zlepšení citlivost je totiž prvním předpokladem pro zlepšení hybnosti a obratnosti horní končetiny.
	Důležitá také je snaha o zlepšení celkového prostorového vnímání, uvědomování si i prostorového rozložení svého vlastního těla a jeho částí. K tomu je používáno různých her a stavebnic, u kterých je úkolem dítěte umisťovat různé předměty do určitých míst nebo do určitých šablon. Schopnost úchopu je procvičována nejprve pomocí větších předmětů (kostek, balónků, apod. ), poté postupně i drobnějších částí (korálků, kamínků aj.), vše nejlépe formou hry ( např.šachy, dáma,sestavování mozaiky ).
Obratnost rukou je dále ovlivňována pomocí např. modelování hlíny, moduritu, sádry, vystřihováním papíru, navlékáním korálků. Špetka, cílené pohyby a obratnost se procvičují při zastrkování dřevěných kolíčků do vyvrtaných otvorů na dřevěné desce. Pohyby v zápěstí pak lze stimulovat při natahování pera mechanických hraček.
 Neméně důležitým je i grafický projev dítěte, a proto je dětem dávána co nejvíce příležitost k malování a to jak pomocí štětce či tužky, nebo v případě těžšího postižení je možno malovat větší obrazce prstem namočeným v barvě. Výbornou stimulací pro dítě je také hra s vodou či pískem, kdy např. kruhové pohyby rukou v písku mohou pomoci uvolnit zaťatou pěst u postižené končetiny. U starších dětí jsou již používány složitější činnosti, které mohou sloužit jako příprava na eventuální budoucí povolání. Jsou to např.šití, vyšívání, práce s jednoduchým truhlářským nářadím, zatloukání hřebíků, řezání, šití na stroji apod.
K procvičení dolních končetin a nácviku střídavých pohybů se používá rotoped či trojkolky, kdy je nutno sledovat, aby se dítě nedotýkalo pedálů jen špičkou nohy, protože by to podporovalo špatné (“špičkové”) postavení nohy.
K posílení zádových a břišních svalů je prováděno cvičení na houpacím koni či na míči.
K  nácviku plynulého výdechu a zlepšení souhry dechového svalstva se používá např. foukání do flétny či píšťalky, vyfukování mýdlových bublinek, nafukování balónku, odfoukávání papírové koule umístěné na hladké ploše aj. Současně je tato činnost vhodná jako průpravné cvičení u dětí s opožděným vývojem řeči.
Pro mnoho dětí s postižením centrální nervové soustavy je psací stroj nepostradatelným pomocníkem, který nejenže pomůže dítěti zlepšit obratnost rukou a prstů, ale v případě těžšího postižení se stává jedinou možností písemného styku s okolím a znalost psaní na stroji může být využita při volbě budoucího povolání.
Významnou roli pro postižené dítě hraje také výběr správné hračky. Tato by měla být pro dítě přiměřená, nepříliš složitá, odpovídající psychomotorickému vývoji, pestrobarevná, pro dítě lákavá, aby ho např. touha po hračce dokázala vyprovokovat k lezení, vstávání či chůzi. Hračka potom může pomoci ke zvyšování obratnosti dítěte, stimulaci psychomotorického vývoje, získávání jeho prostorové orientace, jako pomůcka při vlastní léčebné tělesné výchově i jako stimulace při nezájmu dítěte o spolupráci.
Velmi důležitou částí rehabilitační léčby je také, aby se dítě naučilo samo oblékat a obouvat. Pro správnou prostorovou představivost a představu vlastního tělesného schématu je vhodné provádět výcvik oblékání nejprve na panence či medvídkovi a poté teprve začít s nácvikem na vlastním těle. Odděleně se provádí nácvik oblékání na horní a dolní polovině těla, neboť každá představuje jiný druh problému. Protože je oblékání vždy náročné na rovnováhu dítěte a závislé na rozsahu pohybu v kořenových kloubech končetin, začínáme s nácvikem nejprve vleže, aby dítě mělo větší pocit jistoty. Mezi  hlavní zásady patří, že nejprve se obléká více postižená část těla nebo více ochrnutá končetina. Šněrování bot a zapínání knoflíků patří často k problematickým činnostem, a proto se provádí zpočátku zácvik na jednoduchých pomůckách (např. zapínání knoflíků na vysvlečeném svetru či zavazování vyzuté boty). Je vhodné, aby osoba, která dítě instruuje, stála za dítětem nebo vedle něho, aby dítě vidělo ruce instruujícího ve stejném směru jako své vlastní. Při nácviku samostatnosti a soběstačnosti je třeba dítě naučit jíst nejprve lžící a dále dle stavu příborem, naučit manipulaci s telefonním přístrojem, otvírání dveří ,otvírání kliky apod. Při těchto činnostech je třeba také vytipovat vhodné technické kompenzační pomůcky, které by mohly ulehčit život postiženému jedinci.
V. Psychologicko – výchovná rehabilitace dětí
	Výchova je proces působení na jedince, kterým se cílevědomě a záměrně formují vhodné způsoby chování, jednání a celkově žádoucí vlastnosti.
	Výchova postiženého dítěte je činnost velmi náročná, významná a má své určité specifiky. Požaduje , aby každý, kdo vychovává měl co nejvyšší možné odborné znalosti. Postižené děti mají často poruchy soustředění pozornosti, rády střídají různé činnosti, proto není vhodné je nutit dlouho setrvávat u jedné činnosti, ale vkládat mezi práci krátké přestávky, eventuálně vybírat takový druh činnosti, která dítě natolik zaujme, že u ní vydrží déle.
 Dalším častým jevem u těchto dětí bývá afekt, tj.prudké a náhlé vnitřní hnutí, jenž se navenek projeví např. jako výbuch radosti či hněvu. Je vhodné se zamyslet, která příčina jej může vyvolat a tímto způsobem se snažit vzniku podobných reakcí předcházet. Afektivita a schopnost ji ovládat se postupně s věkem zlepšuje.
Děti s dětskou mozkovou obrnou reagují často impulzivně, což se projevuje jako náhlé nečekané zkratkovité jednání bez ohledu na příslušnou situaci. Opět je dobře tyto projevy předvídat a vyhnout se hlavně nebezpečným situacím.
Zpomalení psychické aktivity postižených dětí způsobuje, že k dosažení dobrého výsledku je potřeba mnohem více času, neboť rozumové schopnosti nemusí být postiženy, ale dochází jen k utlumenosti a zpomalenosti myšlení. Proto je dobré nechat dítěti na úkoly dostatek času a neustále jej nepobízet, neboť tak dochází jen ke strachu dítěte a celkový jeho výkon tímto jen klesá.
Dalším projevem postižení bývá úzkostnost, která je většinou ještě zvyšována nevhodným přístupem okolí a přehnanými nároky na dítě. Je třeba používat mírný a citlivý přístup a častou pochvalu i za sebemenší úspěch, aby se tak podpořila sebedůvěra a sebevědomí těchto dětí.
Chování dětí s dětskou mozkovou obrnou se často vyznačuje zvýšeným neklidem, který blízce souvisí s afektivním chováním a impulzivitou, a často se stává zdrojem potíží a konfliktů ve škole. Je vhodné tomu předcházet hlavně umožněním dostatku pohybové aktivity nebo u méně pohyblivých dětí umožnění podobného uvolnění pomocí např. tvarování hlíny, papíru či hry s pískem či vodou.
U části dětí s dětskou mozkovou obrnou je naopak pohybová aktivita snížena, a proto se provádí jejich aktivizace a zrychlování jejich tempa pomocí hudebního doprovodu, i když je někdy vnímání rytmu porušeno a je třeba jej vycvičit. Dítě nebývá schopno se zrychlování aktivity rychle přizpůsobit, a tak je vhodné zvyšovat tempo pozvolna.
Jelikož mají děti s dětskou mozkovou obrnou výše uvedené problémy, je třeba při výuce k nim přistupovat individuálně, učivo je třeba opakovat častěji, postupovat po částech a učební látku rozdělit na menší části. Prostředí, ve kterém výuka probíhá by mělo být klidné, bez rušivých elementů. Při zpomalené aktivitě dítěte je pak nutno mít na výuku dostatek času podle jeho vlastní potřeby . Při učení je třeba samozřejmě děti dostatečně chválit a povzbuzovat.
Nejen při rehabilitaci, ale i při učení je vhodné žádat po dítěti jen to, co odpovídá jeho vývojovému stupni a vždy vycházet z toho, co se již naučilo,neboť opakovaný neúspěch sníží postiženému jedinci sebevědomí natolik, že již nebude schopno zvládat i věci, které doposud svedlo snadno.

 	VI. Hygiena postiženého dítěte

	Hygienickým návykům je vhodné dítě učit co nejdříve, s ohledem na jeho duševní a tělesný vývoj, nejlépe pomocí dětské schopnosti napodobování. Je vhodné být zvláště důsledný při mytí rukou před jídlem a po použití záchodu, ale i po návratu z procházky. Zvláště u dětí, které se pohybují pomocí lezení po zemi dochází častěji ke znečistění rukou, ale i oděvu. Čistá podlaha a odstranění nebezpečných ostrých předmětů je žádoucí, stejně jako častá výměna oděvů a zvýšena hygiena těla dítěte.
	I celkem samostatné postižené děti je nutno častěji kontrolovat při péči o genitál, který je nutno pravidelně omývat a zvýšenou pozornost věnovat hlavně kožním záhybům, aby se tak předešlo nepříjemným kožním zánětům. Postižené děti mají často přecitlivělou pokožku a snadno se jim tvoří ekzém v oblasti pohlavního ústrojí.
	Vyprazdňování stolice a moče by mělo být u dětí s dětskou mozkovou obrnou v pořádku, protože je zajištěno vrozenými nepodmíněnými reflexy. U zdravého dítěte je tento poměrně složitý systém podmiňování a ovládání vyprazdňovacích mechanismů ukončen kolem 5.roku života. Zdá se, že souvisí se vznikem dlouhodobé paměti. V dětství má vyměšování velký emocionální význam. Problémy s vyprazdňováním stolice a se zácpou jsou často u dětí, které nedokáží dobře pokrčit dolní končetiny v kyčelních kloubech, nedovedou sedět a uvolnit břišní svalstvo.
U dětí s dětskou mozkovou obrnou bývá často problém s udržením moči ve spánku, který se nazývá enuresis nocturna. Možných příčin pomočování může být celá řada, např. zánět močového ústrojí, kameny, roupi, nečistota genitálu aj. Nejčastěji se však jedná o poruchu ve sféře citové než volní, neboť postižené děti trpí často problémy v rodině, pocity strachu a nejistoty, úzkostí. Noční pomočení se může objevovat i u dětí, které trpí epileptickými záchvaty, jenž se v mnoha případech dostavují převážně ve spánku.
	Dalším problémem při udržování stolice a moči je postižení motoriky, kdy dítě není dostatečně rychlé, aby se stihlo dopravit na klozet a vysvléci. Je vhodné myslet na tento problém již při výběru vhodného oblečení pro dítě a při zřizování záchodu, který musí být dostatečně přístupný a v jeho blízkosti by se měl nacházet bidet či sprcha pro omytí genitálu.
	Samozřejmým požadavkem u všech dětí je hygiena dutiny ústní. Zkažený chrup je zdrojem zápachu pro okolí a ložiskem infekce, která může oslabovat celý organismus. Mezi postiženými dětmi je značné procento se zvýšenou kazivostí chrupu. Možnou příčinou tohoto stavu je i nedůsledná hygiena chrupu a nedostatečný počet návštěv u stomatologa, zvláště u dětí těžce postižených, kde hrají roli potíže při cestování k lékaři. Děti s nepotlačitelnými pohyby a duševně opožděné pak špatně spolupracují při vyšetřování a jsou hůře ošetřitelné. Rozhodně je vhodné dbát, aby si dítě pravidelně čistilo chrup a to jak zdravé , tak postižené, které může používat také elektrický kartáček při horší pohyblivosti rukou.
	
VII. Technické pomůcky v rehabilitaci

	Neustálý technický rozvoj se také projevil při konstrukci technických pomůcek v rehabilitaci. Je třeba připomenout, že pomůcka sama žádnou činnost postiženému neusnadní pokud se ji nenaučí správně používat v běžných podmínkách. Čím složitější je pomůcka, tím déle tento zácvik trvá. Někdy dokonce dojde rehabilitační tým k závěru, že manipulace s pomůckou je pro daného jedince tak složitá, že ji nemůže zvládnou, a že provádí úkon snáze bez pomůcky nežli s ní.
Pomůcky lze dělit podle různých hledisek na :
·	Ortopedické pomůcky, které jsou spojeny většinu dne s tělem postiženého. K nim patří podpůrné dlahy, ortézy, ortopedická obuv aj.
·	Kompenzační pomůcky usnadňují postiženým osobám provádět různé denní činnosti a kompenzují tak jejich postižení. Tyto pomůcky jsou používány jen v době, kdy je činnost prováděna. Sem patří např. navlékač punčoch, zapínač knoflíků, jídelní příbor se speciálně upraveným držadlem, madlo k vaně, speciálně dle chrupu tvarovaná ústní tyčka umožňující psaní na stroji či otáčení stránek aj.
Z hlediska účelu použití pomůcek je možno je dělit na:
·	Pomůcky ke stoji chůzi a transportu, kde patří vycházková hůl, francouzská berle, kanadské berle, podpažní berle, různé typy chodítek, vozíky mechanické, vozíky elektrické, speciálně upravený automobil. aj.
·	Pomůcky pro úchop, držení a podávání předmětů jsou většinou určeny pro imobilní jedince, aby měli všechny potřebné předměty na dosah (např. podavače předmětů spadlých na zem). U postižených se sníženou svalovou silou rukou je možno používat zařízení zvětšující při denních činnostech páku ( např.rukojeť vodovodního kohoutku).
·	Pomůcky pro úpravu a oblékání oděvů, jenž napomáhají dosažení samostatnosti při oblékání. Patří sem např. používání oblečení s vhodným střihem a zapínáním pro snadnou výměnu plen a pro snadné oblékání, místo knoflíků je vhodné používat pásek velcro nebo zipů opatřených pro snazší zapínání kroužkem. Při poruše chůze mají velký význam rukavice, nejlépe se širokým otvorem k oblékání a zapínáním na hřbetu ruky, které chrání při jízdě na vozíku nebo při chůzi o berlích ruce. Pro nácvik oblékání je možno použít speciálně upravené tyče zakončené háčkem, zapínače knoflíků, navlékače punčoch aj.
·	Pomůcky pro osobní hygienu. Zvláště při dodržování osobní hygieny je nutno zajistit samostatnost a bezpečnost postiženého dítěte. Vanu je vhodné nahradit sprchovacím koutem. Instalace bidetu usnadní udržení čistoty v okolí pohlavního ústrojí a konečníku. Protiskluzná podložka v koupelně zabrání případnému uklouznutí. Těžce postiženou osobu je možno umístit do vany pomocí speciálního zvedáku.
Neméně důležitým je i zajištění možnosti co největší samostatnosti při používání klozetu. Zde je možnost umístění vhodných podpěr či madel a pro postižené na vozíku umožnění přístupu ke klozetu z boku, aby se mohli po odstranění bočního opěradla vozíku samostatně přesunout na klozetovou mísu. Další pomůckou je i držák toaletního papíru připevněný k prkénku, eventuálně, v těžších případech, je možno používat i tzv.pokojový klozet.
 K dalším drobným pomůckám usnadňujícím vykonávání osobní hygieny patří hřeben či zubní kartáček se speciální dlouhou rukojetí, kleštičky na nehty připevněné k podložce pro stříhání nehtů pomocí jedné ruky aj.
·	Pomůcky při jídle a při práci v kuchyni. Je velmi důležité umožnit postiženému dítěti dobrou kulturu stolování, aby mohlo jíst s ostatními členy rodiny a nedocházelo tak k jeho další sociální izolaci. Vždyť právě při stolování v kruhu rodinném dochází často k té krásné chvíli, kdy se všichni setkávají a sdělují si zážitky či problémy z prožitého dne, tak proč dítě o tuto atmosféru ošizovat! Zpočátku používá dítě umělohmotné nádobí a lžíci, ale jakmile to stav dovolí přechází se na příbor se speciální rukojetí a eventuálně na nádobí s přísavkou k podložce. Nůž s obloukovým ostřím umožňuje odkrajování jídla bez přidržování vidličkou u postižených používajících jen jedné ruky. Pro usnadnění pití tekutin je možno použít brčka či kalíšku s náustkem , pro lepší úchop hrnku je vhodné používat hrnek se dvěma uchy.
Je důležité začít u staršího dítěte brzy s nácvikem kuchyňských prací. Nejenže tak bude v budoucnu méně závislé na péči okolí, ale získává tak pocit sebevědomí a větší samostatnosti. Zvláště když se jedná o osobu těžce postiženou je třeba upravit kuchyň tak, aby všechno nádobí a potraviny či pomůcky byly z vozíčku přístupné, aby bylo pod dřezem i pracovní deskou místo pro zasunutí vozíčku a aby bylo možno použít dalších drobných pomůcek (např. struhadlo připevněné k pracovní desce, prkénko s hroty k fixaci krájeného masa , servírovací stole k převážení uvařeného jídla ).
·	Pomůcky umožňující komunikaci a studium. Sem patří držáky na tužku, pero či štětec, držák na sluchátko telefonu aj. U těžších postižení je možno využívat k písemnému projevu psací stroj či počítač, pomocí Internetu je možno snížit izolaci postiženého jedince. Vždy je nutno dbát na dobré podmínky pro psaní a čtení a na dobré osvětlení. K vozíku či k posteli je možno připevnit desku s nastavitelným sklonem a upevnění pro knihu.
·	Zařízení bytu, domu, okolí. Při zařizování bezbariérového bytu je vhodné odstranit prahy mezi dveřmi a umožnit postiženému snadný přístup na balkon. Také při výběru postele je třeba dbát na správnou výšku a tvrdý podklad. Dále je nutná správná výška pracovního stolu, kdy je nutno sledovat, zda postižený má dolní končetiny ohnuty asi v úhlu 90 stupňů v kyčelních, kolenních a hlezenních kloubech, nebo nohy podloženy stupínkem. Pod stolem pak musí být dostatečný prostor pro zajetí vozíku. Protože dítě tráví většinou velkou část dne vsedě, pečlivě vybíráme křeslo, které má mít pevné opěradlo a ve správné výšce opěry pro předloktí. O vhodném vybavení WC a koupelen bylo již psáno výše.
 	Pro plnou integraci postižených osob do společnosti je důležité odstranění architektonických bariér, kterých je v našem okolí stále mnoho. Především pro vozíčkáře, ale i pro matky s kočárky jsou takovou překážkou schody bez nájezdové rampy před domy a úřady, nemožnost použití výtahu nebo úzké dveře do výtahu. Šířka dveří musí odpovídat šířce vozíku (minimálně 90cm) a ovládací prvky (kliky, vypínače, zásuvky ) by měly být ve vhodné výšce, pro otáčení vozíku ve veřejných místnostech i doma musí být v okolí dostatečný prostor. Při zřizování zahrady v okolí domu s postiženým dítětem je vhodné vědět, že cesty, po kterých má jezdit vozíčkář, nemají mít větší sklon než 5 % ( tj.5 cm rozdílu na 1m).
Bylo by optimální, aby architektonické bariéry pomalu vymizely nejen z veřejných prostranství, ale i z kin, divadel, škol, hotelů restaurací aj,. a nové budovy byly již stavěny jako plně bezbariérové, jak to přikazuje příslušná vyhláška. S dalšími bariérami je možno se setkat i v hromadné dopravě, i když i tady dochází ke zlepšení stavu, neboť již alespoň ve větších městech jezdí speciální autobusy a u některých vlakových souprav je možno využít speciální zvedací plošinu pro postižené jedince.


Kontrolní otázky:

1.	 Vysvětlete pojem rehabilitace a uveďte její dělení .
2.	 Vysvětlete pojem rehabilitační tým.
3.	 Uveďte, jak probíhá léčebná tělesná výchova v jednotlivých životních etapách postiženého jedince.
4.	 Vysvětlete pojem ergoterapie.
5.	 Uveďte problémy v oblasti hygieny postiženého dítěte.
6.	 Uveďte dělení technických pomůcek v rehabilitaci a jejich jednotlivé příklady.
7.	 Uveďte architektonické bariéry ve svém okolí a možnosti jejich odstranění.
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