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Rettův syndrom je neurologická vada, vyskytující se výhradně u dívek. RS je po 
Downovu syndromu druhou nejčastější neurologickou poruchou projevující se u 
žen. Pacientky s RS obvykle trpí celou řadou neurologických a ortopedických 
obtíží, které vyžadují svůj vlastní celoživotní rehabilitační plán. Vhodně zvolená 
terapeutická intervence s sebou přináší pozitivní účinky jak po psychické, tak i 
fyzické stránce. Tento článek se bude věnovat zběžnému hodnocení současných 
běžných intervenčních přístupů při léčbě dívek s RS. Vzhledem k tomu, že pokrok 
a vývoj intervenčních přístupů je závislý právě na jednotlivých terapiích, bude se 
tento článek zabývat obecnými pokyny pro takové zákroky s pacientkami s RS. 
Článek čerpá především z odborných zkušeností autora a jeho kolegů, získaných 
při práci s dívkami s RS. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA: Rettův syndrom, pokyny, individuální intervence, terapie, Izrael  
 
 
 
ÚVOD 
 
Rettův syndrom (dále jen RS) je neurologická porucha, postihující především dívky [1, 2]. Ty se často po 
porodu zdají být zcela zdravé a jejich psychomotorický vývoj probíhá během prvních 6–18 měsíců bez 
zjevných komplikací [3]. Následně dochází ke stagnaci celkového vývoje, doprovázené prudkým 
zhoršením řeči a motorických dovedností. Typické jsou opakované stereotypní pohyby rukou, které se 
začínají projevovat od druhého stadia RS. Dalšími typickými počátečními projevy nemoci jsou panické 
ataky, chování autistického rázu, bruxismus (skřípání zubů), poruchy dýchání, apnoické pauzy (výpadky 
dechu) a/nebo hyperventilace (výrazně hlubší nebo rychlejší dýchání), ataxie a apraxie, třes či podružná 
mikrocefalie [4]. Navzdory relativně stabilní povaze tohoto onemocnění je pravděpodobné, že se po tomto 
rapidním zhoršení u pacientky projeví i dystonie, a pakliže dívka nebude nadále schopna jakéhokoli 
pohybu, mohou se s přibývajícím věkem vyskytnout i deformace horních a dolních končetin [5]. 

Četnost záchvatů u dívek s RS je 50–85 %. Navzdory svému onemocnění přežívají dívky s RS až do 
dospělosti a jejich průměrná délka života se pohybuje kolem 50 let [7]. 

Avšak ruku v ruce s dlouhověkostí jde také nutnost přizpůsobení intervence jak ve vzdělávací, tak v 
terapeutické oblasti. Výzkum ukazuje, že i po propuknutí RS [8] se mozek stále vyvíjí a kognitivní i 
komunikační schopnosti se v průběhu let nezhoršují; proto je důležité zvolit správné a dosažitelné cíle v 
oblasti komunikace, terapie a vzdělávání [9]. Jelikož k překonání všech výše zmíněných překážek je 
zapotřebí dlouhodobé terapeutické intervence, je nezbytný odborný dohled. Léčebný postup by měl být v 
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souladu s aktuálním stavem pacientky a měl by se přizpůsobit jak jejím silným, tak i slabým stránkám. 
Nicméně tímto tématem se článek nezabývá. 
 
 
OBECNÉ PŘIPOMÍNKY K TERAPEUTICKÉ INTERVENCI 
 
V rámci zkoumání pervazivních vývojových poruch je intenzivní a trvalé léčbě přikládán stále větší 
význam [10]. Rehabilitační plán by měl vycházet ze současného stavu pacientky, avšak na druhou stranu 
by se měl také zaměřit na dlouhodobou prognózu pacientčiných možností. Při plánování by měly být 
zohledněny vzdělávací intervence, možnosti využití daných prostorů a odborné programy [11, 12, 13]. 
Dobře sestavený rehabilitační plán zapojí do průběhu také členy pacientčiny rodiny [14]. Intervence by 
měla být přizpůsobena zvláštním potřebám každé pacientky a jejímu konkrétnímu postižení. Bez ohledu 
na věk pacientky se při plánování léčby musí vzít v potaz také příležitosti ke vzdělávání a možnosti 
zobecňování naučeného. Dívky trpící RS vyžadují vysokou úroveň všeobecné lékařské a asistenční péče, 
která zahrnuje rutinní preventivní zdravotní opatření, stejně jako opatření pro osoby s kombinovaným 
postižením. 

Vzhledem k tomu, že se v rozdílných fázích léčby angažuje řada různých oborů, je kvůli rozmanitému 
fenotypovému projevu syndromu při tvorbě rehabilitačního plánu důležitá spolupráce rodičů s jedním 
konkrétním lékařem, který bude také za celou intervenci zodpovídat [10]. Kliničtí lékaři by měli 
spolupracovat s rodiči při plánování vhodného vzdělávacího programu, navrhovat jim různé služby 
(například úlevovou péči), být podporou celé rodiny a poskytovat konzultace ohledně prognóz z 
terapeutického, léčebného a farmakologického hlediska [13]. 
 
 
VYTVÁŘENÍ TERAPEUTICKÉHO PROSTŘEDÍ 
 
Vzdělávání je centrálním a nedílným aspektem léčby dětí a dospívajících trpících RS. Legislativa většiny 
západních zemí stanovuje povinnost poskytnout vhodný vzdělávací plán pro všechny děti, včetně těch se 
zvláštními potřebami. Součástí tohoto vzdělávacího plánu často bývají logopedické terapie, ergoterapie, 
fyzioterapie a další. Velice nápomocná je však i raná péče [15, 16], která by měla být uplatňována při 
získávání dodatečných informací a řešení problémů. Například jaké funkce této léčby jsou nejdůležitější a 
pro koho? Měli bychom se na ně více zaměřit? Jaké vlastnosti dítěte jsou klíčové pro maximalizaci 
úspěchu? Měl by se hlavní program zaměřit na jednotlivé problémy, anebo na všechny obtíže? Jaké jsou 
současné a budoucí klientovy cíle? 

Pro tuto část populace platí, že stálé a souvislé programy mají větší efekt než programy epizodické. 
(Což ovšem neznamená, že by speciální letní programy měly být zatracovány. Může totiž nastat situace, 
kdy případná absence v rámci dlouhodobého programu dítěti s pervazivní poruchou akorát přitíží.) 
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DOPLŇUJÍCÍ LÉČEBNÁ PÉČE 
 
Je zapotřebí vícero léčebných přístupů, které svou náplní odpovídají potřebám pacientky a její rodiny. S 
ohledem na plný rozsah pacientčiných potřeb se lze rozhodnout pro více či méně obvyklé 
rehabilitační/terapeutické obory. Zde je seznam několika z nich: 
 

 Speciální vzdělávání (SV) – Z konceptu „co nejméně omezujícího prostředí” vyplývá, že by zdravotně 
postižení a znevýhodnění žáci měli být zařazováni do standardních vzdělávacích programů. Školní 
prostředí představuje mnoho příležitostí nejen k učení vědomostem, ale také k učení sociálnímu. Díky 
integraci dostávají tuto příležitost i děti postižené a znevýhodněné. K tomu, aby prospívaly a naučily se 
plnohodnotně používat naučené, je zapotřebí podpory učitelů, spolužáků, rodiny a přátel. Žákyně s RS 
mají zvláštní potřeby nad rámec toho, co škola běžně zajišťuje. Studentky s RS musejí mít přístup ke 
vzdělání, který jim umožní rozvíjet znalosti a schopnosti nezbytné k zařazení se do každodenního života. 
Úkol speciálního pedagoga spočívá v zařazení teoretických konceptů do skutečných učebních osnov. 
Speciální pedagog je jakýmsi prostředníkem mezi domácím a školním prostředím, který stanovuje 
individuální vzdělávací plán. IVP by měl svým obsahem slučovat obsah všech intervenční programů pro 
dívky s RS. Během školního roku by pak měl speciální pedagog dohlížet a dbát na řádné dodržování 
tohoto plánu [17]. 
 

 Fyzioterapie (FT) – Dívky s RS se potýkají s celou škálou ortopedických a neurologických komplikací. 
Vypořádání se s takovými problémy a souvisejícími omezeními je únavné jak pro pacientku, tak pro její 
rodinu. Terapeut může dítěti pomoci zlepšit fyzickou kondici [18], a tím se sníží i riziko imobilizačního 
syndromu. Profesionální fyzioterapeut může také sestavit a zavést vhodný rehabilitační plán. V rámci 
vzdělávacího prostředí nese terapeut zodpovědnost za dodržování individuálního vzdělávacího plánu. 
Správně naplánovaná fyzioterapie může pacientce a její rodině pomoci se zvládáním výše zmíněných 
potíží, či je dokonce minimalizovat. Podílí-li se fyzioterapeut na interdisciplinární spolupráci, měl by o 
svých poznatcích informovat každého zúčastněného odborníka. Kombinované terapie jsou velmi 
doporučovány [19], stejně jako pobyty ve speciálních prostorách, jako je například Snoezelen [20, 21]. 
 

 Muzikoterapie (MT) – Andreas Rett (1924–1997) si byl vědom vysokého potenciálu hudby – hudba 
dokáže proniknout pod povrch postižení, kde se ukrývají potenciální schopnosti jedince s RS [22]. 
Muzikoterapeuti používají techniku hudební improvizace k navázání vztahu s dítětem, vytvoření 
vzájemného pouta a prostředí k neverbální komunikaci. MT nabízí způsoby, které prostřednictvím 
rytmických zvuků dopřávají dítěti zcela nové příležitosti. Dívka tak může, s určitou podporou, vyjádřit 
své emoce a pocity, což je krok vpřed ke komunikaci a učení. Zkušenosti s MT jsou prozatím takové, že 
může zlepšit motoriku rukou, a naopak omezit jejich stereotypní pohyby, rozvíjí možnosti rozhodování a 
vyjadřování se, působí pozitivně na pozornost a oční kontakt a na emočně-komunikační kanály, díky 
kterým může děvče lépe dosáhnout uvolnění a uklidnění [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]. 
 

 Logopedie (LP) – Většina pacientek s RS má potíže s expresivní řečí. Všeobecně se předpokládá, že 
schopnost porozumět přijímané informaci je vyvinuta mnohem lépe než vyjadřovací schopnost. Odborník 
může vést pacientku k rozvíjení vyjadřovacích dovedností využíváním alternativních a augmentativních 
systémů komunikace. Pro většinu pacientek představuje značné obtíže i příjem potravy [32], kdy je na 
vině buďto apraxie, nebo motorická neobratnost. Zkušený logoped dokáže s touto narušenou schopností 
pomoci. I v tomto případě je za účelem dosažení plného léčebného potenciálu doporučována 
interdisciplinární spolupráce s ostatními odborníky, rodinou a dalšími zúčastněnými. Společným 
zkoumáním lze nalézt správný způsob komunikace, které budou obě strany rozumět. 
 

 Ergoterapie (EGT) – Dívky s RS mají potíže v oblastech manuálních aktivit, smyslového vnímání a 
zpracovávání. Mimo jiné jim potíže činí také každodenní sebeobsluha. Ergoterapie je obor, který 
přeměňuje nemožné v dosažitelné. Ergoterapeuti vedou pacientky s RS k většímu zapojení rukou a těla 
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přizpůsobením prostředí. Zvýšení samostatnosti vede k větší spokojenosti a sebedůvěře. Odměnou je také 
alespoň malá možnost ovládat svůj vlastní svět. Kvůli oslabené senzorice si dívka nemůže dostatečně 
interpretovat okolní prostředí. Používáním různých terapeutických přístupů a technik, jako je například 
senzorická integrace, kartáčování (brushing), houpání, taktilní aktivity a hnětení hlubokých tkání, může 
ergoterapeut pacientce okolní svět alespoň přiblížit. Jakožto člen rehabilitačního týmu může profesionální 
ergoterapeut navrhovat různá uzpůsobení klientčina prostředí. 
 

 Hydroterapie (HT) – Hydroterapie představuje příjemné vznášení se v teplé vodě, při kterém se snižuje 
křečovitost a uvolňují ztuhlé tkáně. Profesionální terapeut může pomoci zlepšit smyslové vnímání díky 
intenzivní stimulaci ve vodě. Teplá voda také pomáhá zmenšit obavy z pohybu. Ve vodě se dívka 
pohybuje jednodušeji a volněji, bez obav z pádů. Trávení času v bazénu je navíc skvělá příležitost k 
setkávání se s vrstevníky a rodinou.  Dalším vyzdvihovaným pozitivem hydroterapie je radost z vodních 
aktivit sama o sobě, získávání nových veselých zkušeností a schopnost pohybovat se způsoby, které by na 
souši pacientka nezvládla. V některých případech poskytuje voda dívce s RS příležitost vyzkoušet si své 
ztracené a občas sotva znatelné motorické dovednosti [33]. 
 

 Farmakologické a podobné intervence – Léčba pomocí medikace je další z možných a používaných 
přístupů. Je však všeobecně známo, že léky přispívají pouze k tlumení určitých příznaků (zácpa, záchvaty, 
osteoporóza atd.), nikoli k úplnému vyléčení. 
 

 Alternativní léčby – Lék na Rettův syndrom neexistuje. Čas od času se objeví nějaká domnělá léčba, 
nicméně bez jakýchkoli vědeckých podkladů. Počáteční léčebné pokusy se většinou vztahují pouze k 
určité hrstce pacientů či vybraných případů, nicméně těžko lze takové experimenty brát vážně, poněvadž 
spousta poznatků je prezentována bez věcných odůvodnění. Na těchto studiích se většinou ani nezakládají 
žádné další a neprojdou ani recenzním řízením vědeckých publikací. Je-li rodina rozhodnuta podstoupit 
některý z alternativních směrů léčby, měla by si o dané léčbě zjistit dostatečné množství relevantních 
informací. Rozhodně ale varujeme před jakýmikoli riskantními metodami! 
 

Terapeutické služby se kvůli poměrně nestabilní povaze syndromu musí neustále přizpůsobovat a 
reagovat na změny v různých fázích klientčina vývoje (například při reakce na zvýšení množství 
antiepileptik, kdy děvče, které ještě před týdnem chodilo, dnes sotva stojí na nohou). V zájmu poskytnutí 
co nejkomplexnější péče je nezbytná jak vysoká kvalita služeb, tak podpora rodiny. Dle současného stavu 
a aktuálních potřeb pacientky volíme vhodnou terapii, adaptovatelnou v průběhu léčby.  

Následující část je věnována zhodnocení současného stavu úrovní terapeutických služeb 
poskytovaných dívkám s RS.  
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SOUČASNÝ STAV TERAPEUTICKÝCH TECHNIK VHODNÝCH PRO DÍVKY S RS 
 
Současný stav terapeutických technik vhodných pro pacientky s RS byl zkoumán doktorkou Helen 
Leonardovou a kolektivem [35]. Jejich šetření zahrnovalo 86 rodin dívek s RS z celého světa, pečující 
o dívky rozličného věku od dětství po dospělost. Výsledky šetření naznačují, že pacientky podstupují 
škálu terapeutických intervencí dle následujících specifik:  
 
 

TABULKA Č. 1  
Dostupnost různých terapeutických technik dívkám s RS  

 
EGT FT LP HT Hipoterapie MT 

      

84,9 % 77,9 % 76,7 % 29,1 % 17,4 % 9,3 % 
      

 
 

Plnému rozsahu výsledků tohoto výzkumu se věnuje původní článek, přesto však zdůrazněme 
některé body. Zjištění prokázala, že 36 % klientů bylo nespokojených s terapiemi, které byly jejich 
dcerám navrženy, ať už kvůli nedostatečné kvalifikaci, či celkové nevhodnosti pro pacientky s RS. 
Muzikoterapie, která byla opakovaně popisována jako nejvhodnější [22, 28, 29, 30, 36, 37], je 
dostupná pro méně než 10 % pacientek s RS. 
 
 

 
 

 

Graf č. 1 Terapeutické techniky pro dívky s RS. Publikováno se souhlasem autora [38]. 
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Z článku lze tedy vyvodit, že navzdory vysoké prospěšnosti pro většinu pacientek (v porovnání s 
pacienty s Downovým syndromem) nejsou terapie dostupné všem. Ve většině případů není terapie 
lékaři považována za plnohodnotnou součást uceleného rehabilitačního plánu. Z hlediska kvality je 
pak daná terapie nedostatečná a nevhodná. Podle předložených údajů [35] tyto služby 
nekorespondovaly s komplexní povahou RS. Zlepšování stavu pacientky s RS je dlouhodobý proces, 
který vyžaduje nemalé úsilí ze strany ošetřovatelů a rodičů. 

V návaznosti na výsledky tohoto šetření bude následující část věnována terapiím vhodným pro 
pacientky s RS. Podporujeme terapeuty ve vytvoření multidisciplinárních týmů složených z odborníků 
[39], a to ať už v rámci individuální terapie [40, 41], či v jiné formě [19], ale s důrazem na specifické 
rysy RS. 
 
 
 
OBECNÁ DOPORUČENÍ 
 
Je třeba znovu uvést, že jednotlivé terapie by neměly být vnímány jako celek, nýbrž jako jednotlivé 
dílky rehabilitačního procesu, jehož cílem je podpořit pacientčin pocit nezávislosti a začlenění. 
Individuální terapie je základem celého pokroku, obzvláště pro pacientky s RS. Jak pravil Abraham 
Harold Maslow (1908–1970): „Představujme si individuální terapii jako takové miniaturní ideální 
společenství dvou“ [42, p. 263]. V souladu s touto myšlenkou se tento článek nadále věnuje návrhům 
obecných doporučení pro individuální terapie s pacientkami s RS. 

Uvedením těchto doporučení v praxi pomůžeme pacientce s RS v boji se všemi nesnázemi 
spojenými s onemocněním. Začátek individuální terapie by měl probíhat v terapeutické místnosti, ale 
postupně by se měla terapie přesouvat do školní třídy, domácího prostředí dítěte, mezi vrstevníky a na 
veřejnost. Začátky bývají těžké pro všechny. V minulosti jsme se například setkali i s případy, kdy 
rodiče byli úplně stejně nervózní jako pacientka [43]. 

Vzhledem k tomu, že přirozené prostředí v terapeutické místnosti nikdy věrohodně 
nenasimulujeme, je doporučováno, aby první setkání pacientky a terapeuta probíhalo na známém, 
klidném místě a za přítomnosti ošetřovatele/rodiče, na kterého je dívka zvyklá a důvěřuje mu. Při 
takové příjemné atmosféře si pacientka na terapeuta snadněji zvykne a snáze se vytvoří vhodné 
prostředí, podstatné pro pozdější pokroky. Vytvoření vztahu během prvních setkání není jednoduché a 
po celou dobu terapie je zapotřebí trpělivého přístupu terapeuta. 

Terapeutovy emoce můžou čas od času narušit vzájemný vztah mezi ním a pacientkou [44]. Je-li 
terapeut unavený, smutný či nervózní, není to úplně ta správná cesta k cíli [44]. K dosažení pokroku je 
naopak zapotřebí, aby byl terapeut pozorný. Jak k pacientce, tak i k sobě. Detailnější obeznámení se s 
denním programem a běžným prostředím pacientky vede ke zlepšení komunikace a vzájemného pouta. 
Vzájemné sbližování pomáhá terapeutovi lépe porozumět pacientčiným projevům a snadněji je 
rozklíčuje. Dobrá nálada během terapie s sebou přináší také pozitivní vliv na pacientčino vyjadřování, 
nepostradatelné k překonávání osobních i vzdělávacích bariér [43, 45, 46]. 

Autor nadále zdůrazňuje, že skutečnost, že se spousta terapeutů/pedagogů věnuje individuálním 
terapiím, neznamená, že každý z nich je plně oddán pouze své soukromé činnosti a nespolupracuje s 
ostatními členy rehabilitačního týmu. Každý terapeut/pedagog pracující s dívkou s RS musí zachovat 
profesionální vztah jak s rodiči, tak s dalšími odborníky spolupracujícími s dívkou. Předpokladem pro 
úspěch je vytvoření multidisciplinárního týmu odborníků, spolurozhodujících o léčebných postupech a 
spolupodílejících se na tvorbě a přizpůsobování léčebného plánu. V některých případech se rodiče 
dívky rozhodnou pro podstoupení následné léčby mimo původní vzdělávací středisko. I přesto by však 
měli zůstat v kontaktu s touto původní institucí [10]. 

Cíle terapie jsou stanovovány úměrně schopnostem a potřebám individuální pacientky. Společným 
záměrem je však zlepšení zdravotního stavu, vedoucího ke zvýšení kvality života. Lewisová a 
Wilsonová [43] zmiňují zjevnou, avšak často opomíjenou skutečnost, že dívky s RS jsou také lidské 
bytosti, nikoli stroje, které potřebují seřídit či promazat. Individuální terapie by tudíž měla být celistvá, 
zahrnující všechny aspekty potřebné k dosažení maximálních úspěchů [43]. Veškeré terapeutické 
intervence by se měly především soustředit na zvládání běžných denních činností (sebeobsluhu, 
komunikaci, stání, chůzi a socializaci). 
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Výše zmíněné návrhy byly vyhodnoceny jako nejvhodnější pro osoby s mnohočetným postižením. 
Následující část se bude detailněji soustředit výhradně na terapie s dívkami trpícími RS. Tato část byla 
sestavována na základě zkušeností pedagogů a terapeutů, získaných za léta spolupráce s těmito 
pacientkami. 
 
 
POZNATKY Z INDIVIDIUÁLNÍCH INTERVENCÍ 
 
Závěrečná část představuje celistvý souhrn znalostí význačně pomáhajících ke zlepšení kvality 
lékařských a terapeutických služeb. Přestože všechny dívky a ženy s RS projevují individuální 
syndromy a každá léčba se soustředí na něco jiného, vyskytují se napříč škálou pacientek s RS určité 
podobnosti, které by neměly být opomenuty: 
 

1. U dívek a žen s RS nelze s přesností určit stupeň vývoje kognitivních funkcí. Inteligenční testy jsou 
stavěny především na slovním vyjadřování; tedy na jedné z nejslabších schopností pacientek. Dokud 
nebudou navrženy vhodnější testy, měli by terapeuti své pacientky respektovat, důvěřovat jim a 
předpokládat, že vnímají více, než vyjadřují. 

2. V zájmu co největšího efektu terapie musí pacientka terapeutovi důvěřovat. Během jednotlivých 
sezení tedy terapeut neustále pracuje na budování a posilování důvěryhodného vztahu. Tím 
předcházíme následným komplikacím a negativnímu vnímání terapie [47]. 
 

3. Veškerý ošetřující personál (sourozenci, rodiče, terapeuti a pedagogický personál) by měl být 
přinejmenším obeznámen s daným rehabilitačním plánem. Za účelem výměny informací jsou 
doporučovány pravidelné porady (jak pacientka komunikuje, jaké má ráda barvy, jídlo, pití, aktivity 
atd.) týkající se jak vzdělávacího prostředí, tak prostředí domácího. V této souvislosti je doporučována 
průběžná komunikace. 

 
4. Při práci s pacientkou s RS je nejdůležitější porozumět jejímu světu. Většina pacientek se terapeutovi 

otevře, a pokud je terapeut dostatečně vnímavý, rozezná jednotlivé pacientčiny signály. 
 
5. Tiché, známé prostředí a pevný program terapie dávají pacientce pocit bezpečí. 
 
6. Správná motivace obvykle vede k lepší spolupráci a ke zlepšení (nejen) motorických schopností. 

(Například pacientce s chabou koordinací pohybů rukou bylo dovoleno jíst chleba s Nutellou anebo pít 
Coca-Colu. Podmínkou bylo, že onu pochutinu bude pevně držet v rukou po celou dobu konzumace.) 

 
7. V pacientčině zájmu je důležité, aby se před výkonem jakékoli aktivity cítila dostatečně v bezpečí. 

Proto je doporučováno: 
- provádět terapii v předem domluvených časech, 
- vysvětlovat jednotlivé úkony předem, 
- poskytovat pacientce dostatek času, aby si zvykla na prostředí/vybavení/terapeuta, 
- rozdělovat každé sezení do pevně daných, pravidelných sekcí, 
- podporovat pacientku, je-li zmatená, 
- avizovat konec terapie s předstihem. 

 
8. Je-li pacientka na někoho/něco silně vázána a daná osoba/předmět jí dodává sebejistotu (ošetřovatel, 

dudlík, roh místnosti), měl by terapeut zvážit zapojení této osoby/věci na začátku terapie, kdy jsou 
pacientce představovány nové požadavky a jednotlivé aktivity. 

 
9. Pacientky s RS milují hudbu a písničky [48]. Lépe reagují na písničky než na mluvené slovo. Věnují 

zvláštní pozornost šepotu a mají rády hry s hlasem. Preferují zpěv naživo před nahrávkami. Hudba 
během terapie extrémně motivuje pacientku k aktivní účasti [49]. Jestliže pacientka z hudby nejeví 
žádné nadšení, mějte prosím na paměti, že každá dívka s RS má jiný hudební vkus, který se zrovna 
nemusí shodovat s terapeutovým. 
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10. To, že většina dívek trpících RS verbálně nekomunikuje, neznamená, že nemají co říct. Vzhledem k 

tomu, že řeč těla a dlouhé pohledy jsou tichými způsoby komunikace, je na terapeutovi, aby věnoval 
dostatečnou pozornost těmto signálům. Pakliže je známo, že pacientka dělá nějaká konkrétní gesta v 
určité situaci, měla by jim být během jakékoli aktivity věnována řádná pozornost. Je zapotřebí 
reagovat i v případech, ve kterých nelze vyhovět okamžitým požadavkům. (Dívka například 
naznačuje, že by se ráda podívala během oběda či výletu na film – „Já chápu, že se chceš dívat na film, 
ale v tuto chvíli to nejde; můžeme se na film podívat, až budeme doma/ve třídě/po jídle.”) 

 
11. Většina dívek komunikuje výrazy v obličeji. Pozorný terapeut se přizpůsobí dívčinu strachu, 

zvědavosti, úzkosti, potěšení, očekávání, odmítnutí a dalším právě vyjadřovaným pocitům. 
 
12. Vyskytují se případy, ve kterých se dívky po dostatečné adaptaci pokoušejí mluvit. V takové situaci je 

potřeba iniciovat společnou konverzaci. Uvědomí-li si dívka, že se jí z „lidského” prostředí dostává 
odpovědí, budou pokusy o řeč častější. 

 
13. Pravidelnost je důležitá. Je doporučováno stále opakovat určité rituály spojované s verbálními či 

vizuálními symboly. (Například před podáváním jídla si sedněte, mluvte o jídle, prostřete a dívejte se 
na obrázky jídel, která budete podávat; před návštěvou bazénu se svlékněte, oblečte si plavky, 
prohlížejte si bazén na obrázku a povídejte si o hydroterapii…) 

 
14. Pevný program terapie pomáhá dívce cítit se bezpečněji a sebejistěji. Více se také projevují její 

schopnosti. Jestliže je na pořadu dne změna některé z aktivit, dívce o tom řekněte a změnu se 
pokoušejte aplikovat co nejpostupněji. 

 
15. Kvůli apraxii je pro dívky těžká schopnost zobecňování. (Například položení ruky na ošetřovatelovu 

paži během oběda znamená, že by ráda dostala přidáno. Stejným gestem ale později signalizuje 
potřebu toalety.) Je doporučováno, aby jedno gesto bylo používáno pro situace stejného významu v 
různých prostředích. 

 
16. Začínáte-li s novým programem, dbejte na: 

- strukturovanost (metodu, lokaci, další účastníky, pomůcky), 
- zahajovací a ukončovací rituály, 
- zaujetí a zahrnutí pacientky v průběhu celého programu, 
- udržování a podporování sebedůvěry, 
- postupnost změn (jsou-li nevyhnutelné). 

 
17. Při plánování rehabilitačního plánu se doporučuje, aby byl co nejsrozumitelnější a zahrnoval jak 

domácí, tak vzdělávací/rehabilitační prostředí. Domácí prostředí funguje jako podpůrné opatření. 
(Přestože je účast rodičů důležitá, je potřeba mít na paměti, že svou dceru bezmezně milují. Terapeut 
proto musí být patřičně obezřetný k jejich emocím.) Z vlastní zkušenosti mohu říci, že bez široké 
podpory rodiny by většina programů měla minimální účinek, který by postupem času odezněl. 
 

18. Doporučená doba terapie pro většinu dívek s RS je 20–30 minut. Což ovšem neznamená, že by 
rehabilitační rozvrh měl být jakkoli zkracován, spíše záleží na schopnostech konkrétní pacientky. Je-li 
správně zkombinována hudba a láskyplná péče, jsou dívky schopné udržet pozornost a spolupracovat i 
několik hodin. Dívka dá sama najevo, že už toho bylo dost a lekce končí (zavíráním očí, protáčením 
očí, usínáním, ztrátou zájmu atd.). 

 
19. Pacientky s RS jsou učeníschopné [49]. Rozhodněte se tedy pro schopnost, kterou chcete s dívkou 

rozvíjet, a opakujte určitou aktivitu po dobu nezbytnou pro osvojení této nové schopnosti. 
 
20. Kvůli apraxii se dívky špatně učí novým dovednostem a jsou motoricky neobratné [50]. Ke snížení 

reakční doby a zautomatizování motorické činnosti je zapotřebí průběžného opakování. Nemůžeme-li 



Lotan: Rettův Syndrom a Intervence  The Scientific World JOURNAL (2006) 6, 1504–1516 

1512 
 

se dobrat výsledku, je v některých případech jedinou cestou trpělivost a vytrvání. Apraktickým 
dívkám může osvojování nové motorické dovednosti trvat i několik měsíců. 

 
21. Může nastat situace, kdy dívka odmítá při neustálém opakování spolupracovat (například ukazovat 

stále na ty samé obrázky či předměty). V takovém případě by se terapeut měl ujistit, že pacientka 
předešlé věci nezapomněla. Domnívám se však, že takovým situacím lze předejít používáním 
variabilnějších a náročnějších metod s ohledem na pacientčiny schopnosti a důvěrou v ně. 

 
22. Běžné denní činnosti jsou nejlepšími příležitostmi pro spontánní učení (u jídla si můžete povídat o 

farmaření a přípravě pokrmů; při koupání je prostor pro masáž či povídání si o lidském těle). 
 
23. Další překážkou může být potíž s fázováním. V takových případech rozdělte vzdělávací program na 

několik jednodušších částí. 
 
24. Obecné pokyny (například „Jdi po schodech nahoru”) jsou lepší než konkrétní instrukce, u kterých je 

potřeba plánování pohybu (například „Polož ruku na zábradlí”). 
 
25. Při instruování by měl terapeut používat ty samé instrukce. Parafrázováním může pacientku zmást a 

rozrušit. 
 
26. Kvůli zpomaleným reakcím je potřeba, aby terapeut pacientce dopřál dostatečné množství času na 

zpracování instrukcí (v tuto chvíli může pacientka působit zmateně, zrychleně dýchat, rozhlížet se, 
intenzivně se houpat či stereotypně pohybovat rukou). Jedná se však o připravování se na reakci. 
Opakováním instrukce pacientku akorát zmateme a „resetujeme”, začne se na reakci připravovat od 
začátku. Tím se doba odezvy akorát prodlouží a dívce se nebude chtít pokračovat dál. 

 
27. Silnou stránkou dívek s RS je jejich vizuální vnímání, a proto by při terapii měly být co nejvíce 

používány různé obrázky [47]. Ať už jako komunikační a vzdělávací pomůcky či jako prostředky k 
volbě při běžných každodenních činnostech, anebo jako motivace (například obrázky se známými 
postavičkami). Obrázky jsou nejlepším nástrojem při práci s pacientkami s RS. 

 
28. Velký význam má variabilita obrázků. (Jak můžeme od dívky s RS očekávat, že si spojí obrázek 

velkého kulatého jablka s jablkem na měsíčky nakrájeným, které má na talíři, pokud nikdy neviděla 
obrázek rozkrájeného jablka?) 

 
29. Některé dívky bývají tak znevýhodněny kombinací ataxie, apraxie, svalové dystonie a opožděnými 

reakcemi, že je pro ně jakákoli manuální činnost nemožná. V takovém případě je potřeba chválit 
veškeré pokusy o dosažení kýženého cíle. Chvalte i v případě, že nebyla úspěšná (děvče bylo 
požádáno, aby sundalo panenku ze stolu, ale místo toho ji shodilo), aby byla zachována motivace pro 
další pokusy. 

 
30. Na druhou stranu se zautomatizované intenzivní chválení může vymstít. Pacientka si na něj zvykne a 

začne ho považovat za samozřejmost. 
 
31. Je důležité poznamenat, že dívky s RS mívají často převrácený režim spánku (ve dne spí a v noci se 

budí [51]). Ospalost a zpomalenost reakcí však můžou způsobovat také antikonvulziva. Terapie by 
měla být naplánována tak, aby bylo během programu děvče aktivní a čilé. 

 
32. Dívky s RS jsou pověstné svými výkyvy nálad. Chvilkami (ale někdy i celé hodiny či dny) mohou 

působit ztraceně a nepřítomně, „… jako by její mysl byla zahalena mraky…” [47, s. 77]. V minulosti 
bylo takovéto chování v některých případech příčinou ztráty důvěry v pacientčiny schopnosti. S 
dívkou s RS se to nesmí nikdy vzdávat! Tento stav může být zapříčiněn různými symptomy 
onemocnění. Terapeut by měl s léčbou navázat tam, kde společně s pacientkou naposledy skončili. 
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33. Většina pacientek s RS se nedokáže soustředit na více věcí zároveň. Snažíme-li se pracovat na 
nějakém konkrétním terapeutickém/vzdělávacím cíli, zatímco se nám pacientka snaží sdělit něco 
jiného, nebude se v tuto chvíli soustředit ani na vyprávění příběhu, ani na počítačovou hru či na cokoli 
jiného. V této situaci je lepší dát si pauzu, věnovat se pacientčinu námětu a poté se případně vrátit k 
původnímu plánu. 

 
34. Můžou nastat případy, kdy je dívka „ve špatnou dobu na špatném místě” (sedí v kuchyni, ale chce se 

dívat na film v obývacím pokoji). Za takových okolností bývá těžké porozumět jejím požadavkům. 
Pokud jim nerozumíme, je nejlepší zvolit metodu „pokus–omyl” (pokládejte otázky), dokud se 
požadavek nevyjasní. V případě úspěšnosti metody se jedná o nejlepší způsob zlepšování komunikace. 

 
35. Při asistenci dívce s RS je nejdůležitější dopřát jí všechen čas, který potřebuje. Budeme-li se ji snažit 

popohnat, pravděpodobně ji akorát utvrdíme v odmítání činnosti. Nejlepší a nejpřínosnější je, když je 
ošetřovatel/terapeut/pedagog obeznámen s pacientčiným rytmem a všímá si jejích gest, kterými dává 
najevo případný zájem o pomoc. 

 
36. Nejlepšími „terapeuty“ bývají sourozenci. Sdílejí úžasné pouto, a proto by mělo být kladně zváženo 

jejich zapojení do terapeutických sezení či by měl terapeut alespoň odpozorovat typické vzory 
chování. 

 
37. Intervence by měla být volena přiměřeně věku, stejně tak jako různé aktivity s vrstevníky. 
 
38. Dosažení optimálního stupně samostatnosti může bránit spousta překážek. Proto je doporučováno 

zařadit čas od času tzv. „terapii naruby”, kdy si pravidla stanovuje sama pacientka. Takový druh 
terapie dodá pacientce dostatek sil a odvahy k plnému projevu svých možností. 
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ZÁVĚR 
 
Dívka s RS je ve většině případů extrémně oslabena a ochromena širokou škálou neurologických, 
ortopedických a funkčních omezení, která syndrom obnáší. Individuální terapie si klade za cíl snížení 
těchto omezení a zlepšení kvality jejího života.  Samozřejmostí je přizpůsobení terapie aktuálním 
potřebám pacientky.   

Celkový rehabilitační plán by měl být postaven na důkladném odborném posouzení 
multidisciplinárním týmem ošetřovatelů a terapeutů. Mimo odborníky jsou součástí uceleného 
systému rodiče, kteří jsou aktivními členy týmu. Důležitým prvkem je propojení všech zúčastněných 
stran od terapeutů přes pacientky až po rodiče. Jedině tak lze dosáhnout žádoucího účinku a úspěšné 
léčby. 

Některá výše zmíněná doporučení se mohou navzájem vylučovat. Zkušený terapeut se takovýchto 
rozporů vyvaruje a bude se dívčiným potřebám neustále přizpůsobovat. 

Autor tohoto článku je přesvědčen, že vhodně zvolená terapie je silný nápomocný prostředek k 
překonání mnoha omezení. 
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