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Úvod
„Nebuďte nešťastná, Vy, která jste dala ţivot děcku s rozštěpem. Není to hanba, je
to jen náhoda vývoje, omyl přírody; vada se dá dnes dobře napravit. Máte plnou naději,
ţe se z Vašeho děcka stane hodnotný člen společnosti.“
(Akademik František Burian)

Bakalářská práce Logopedická intervence u dětí a dospělých s rozštěpovými vadami
nemůţe mít lepší uvedení, neţ jsou slova zakladatele a průkopníka plastické chirurgie
u nás – profesora Buriana. Jeho citace v sobě obsahuje vše podstatné – v první řadě nese
důleţité poselství nejen pro matky, ale rodiče všeobecně. Je to poselství, které bylo
aktuální kdysi a bude aktuální i nadále – aneb problematika viny a odpovědnosti
jednoho či obou rodičů. Zdůraznění faktu, ţe ani jeden není viníkem, nenese
zodpovědnost za vývojovou vadu svého dítěte. V druhé řadě podotýká, ţe je to vada,
která se dá dnes dobře napravit (léčit) – coţ jen potvrzují výsledky různých studií,
odborných publikací, které se této problematice věnují. A v poslední řadě poskytuje
rodičům těchto dětí dar nejcennější - naději.
V posledních letech nastává v péči o děti s rozštěpovými vadami obličeje velký
posun – doba operací se zkracuje na minimum, coţ pozitivně působí jak na celkový
rozvoj, tak i na následnou logopedickou péči těchto dětí. Řeč se tak můţe dostat na
odpovídající normu ještě před nástupem dítěte do základní školy.
V teoretické části práce se zaměřuji na celkovou problematiku orofaciálních
rozštěpů, ovšem s důrazem na logopedický aspekt. Cílem teoretické části je:


terminologické vymezení problematiky;



obeznámení s příčinami a symptomy;



provedení lékařskou a logopedickou diagnostikou, terapií;



seznámení se stavem prognózy a prevence.

Hlavní náplň praktické části práce tvoří pět případových studií dětí a čtyři případové
studie dospělých. Nechybí ani krátké uvedení do metodologie a seznámení s tvorbou
výzkumného šetření. Cílem praktické části je:
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vymezení hlavního cíle a výzkumné otázky;



vymezení dílčích cílů a otázek;



seznámení s metodami výzkumu;



představení realizace výzkumu;



představení případových studií;



formulování výstupů a závěru.

Téma bakalářské práce jsem si zvolila z důvodu, ţe mě tato problematika oslovila
jiţ v počátcích studia oboru. Také mi přišlo, ţe je to téma neotřelé, nedostává se tolik do
povědomí a přitom obličejové rozštěpy patří k nejčastějším vrozeným vývojovým
vadám, o čemţ svědčí i míra jejich výskytu. A tak díky neotřelosti tématu, z důvodu
obohacení mých poznatků a spolupráci se skvělými lidmi z Občanského sdruţení
a Nadačního fondu Šťastný úsměv – vznikla tato práce.
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TEORETICKÁ ČÁST
V teoretické části práce se věnuji problematice orofaciálních rozštěpů spojených
s výzkumem. Zabývám se terminologickým vymezením, věnuji se historii rozštěpových
vad jak u nás, tak ve světě, etiologii, rozdělení rozštěpů. Rovněţ se zabývám
symptomatologií, jednotlivými příznaky v řeči (jak ve verbální, tak neverbální
komunikaci), lékařskou a logopedickou diagnostikou a terapií. Také popisuji prognózu
a prevenci.

1

Úvod do problematiky
Terminologie není jednotná, liší se dle různých autorů. Pro přehledný úvod do této

problematiky člením terminologické vymezení na dvě podkapitoly, a to – na
terminologii orofaciálních rozštěpů a palatolalie a na terminologii velofaryngeální
insuficience. Rovněţ se v této kapitole zabývám i historií orofaciálních rozštěpů.
1.1

Terminologie orofaciálních rozštěpů a palatolalie
Jak uvádí Dušková (2007, s. 11) „rozštěpy rtu a patra jsou jednou z nejčastějších

vrozených vývojových vad. Primárně má morfologický charakter defektu těţké negativní
funkční důsledky na polykání, dýchání, kousání a tvorbu řeči. Esteticky se jedná
o významné postiţení faciálního trianglu, který nejvíce ovlivňuje celkový vzhled
obličeje. Zhruba 20 % dětí má vadu sdruţenou s dalším postiţením, ale izolovaná vada
není ani letální ani spojena s mentálním postiţením“. Plná rehabilitace nemocných
s rozštěpem vyţaduje multidisciplinární léčbu, která začíná bezprostředně po narození
a trvá aţ do dospělosti.
Jak uvádí Klenková (2006, s. 138-139) „orofaciální rozštěpy, tj. rozštěpy dutiny
ústní a tváří, obličeje, jsou těţké kongenitální vady, které vznikají porušením vývoje
střední třetiny obličeje. Jedná se o orgánové anomálie, které postihují pevné útvary
oddělující dutinu ústní od dutiny nosní a orgány patrohltanového závěru“.
Termín palatolalie nemá jednotné vymezení, různí autoři definují palatolalii
rozdílně. Klasické terminologické vymezení definuje palatolalii jako narušenou
komunikační schopnost při rozštěpu patra, coţ je dáno uţ v názvu. Sovák (1978)
definuje palatolalii jako poruchu řeči, která doprovází rozštěp patra, případně rozštěp rtu
a patra. Vidí ji jako důsledek orgánového defektu, zejména patrohltanového uzávěru.
Dále tvrdí, ţe je to vývojová vada, protoţe řeč se vyvíjí na vývojově špatném závěru.
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Jinak definuje palatolalii Phillips (Phillips, 1990 In Kerekrétiová, 2008). Tento autor
nepovaţuje palatolalii za vývojovou poruchu, protoţe dítě z ní „nevyroste“. Nesprávné
artikulační způsoby, které se dítě naučilo, se naopak automatizují a časový faktor je
„hlavním nepřítelem“, který je upevňuje. Dvořák (1998) palatolalii povaţuje za
vývojovou vadu řeči provázející rozštěpy patra (včetně submukózního), příp.
kombinace rozštěpů patra a čelistí, rtů. Neubauer (2010) definuje palatolalii jako
poruchu artikulace způsobenou rozštěpem struktur v oblasti velofaryngeálního uzávěru
– velofaryngeální insuficiencí.
Někteří autoři mluví o palatolalii jako o samostatné nozologické jednotce, která je
označovaná jako řeč při rozštěpu patra (Cleft Palate Speech, Gaumenspaltensprache).
Jiní řadí palatolalii k otevřené rinolalii. Ještě širší chápání zařazuje poruchy rezonance tedy i palatolalii - do oblasti poruch hlasu (mnozí renomovaní zahraniční odborníci se
s tímto

tvrzením

neztotoţňují

–

např.

McWilliamsová,

Golding-Kushnerová,

Kummerová…). Většina monografií palatolalii definuje jako samostatnou nozologickou
jednotku, pochopenou jako narušená komunikace, komunikační problémy, které jsou
spojené s rozštěpem patra, resp. způsobené rozštěpem patra a velofaryngeální
insuficiencí vzniklou po jeho operaci.
Při palatolalii je narušena foneticko-fonologická rovina, ale i morfologickosyntaktická, lexikálně-sémantická a pragmatická rovina. Narušení se projeví výrazně ve
verbální i neverbální komunikaci (narušené koverbální chování) a poruší nejen její
expresivní, ale i receptivní sloţku. (Kerekrétiová, 2008)
Různí autoři vymezují termín palatolalie rozdílným způsobem. Přesto se většina
z nich shoduje, ţe se jedná o narušenou komunikační schopnost, která je spojená
s rozštěpem patra. Mezi autory panuje i neshoda v tom, zda se jedná či nejedná
o vývojovou vadu. Phillips (Phillips, 1990 In Kerekrétiová, 2008), jak je jiţ výše
uvedeno - nepovaţuje palatolalii za vývojovou poruchu. Oproti tomu autoři Sovák
(1978) a Dvořák (1998) palatolalii za vývojovou vadu povaţují.
1.2

Terminologie velofaryngeální insuficience
Před vymezením termínu velofaryngeální insuficience je třeba rovněţ definovat

pojem velofaryngeální uzávěr. Podle Vohradníka (2001, s. 29) „velofaryngeálním, nebo
patrohltanovým uzávěrem rozumíme všechny struktury patra, hltanu a bezprostředního
okolí, které se podílejí na zabezpečení jeho funkcí“. Jinak definuje tento pojem Škodová
12

a Jedlička (2007, s. 215) „výrazem patrohltanový závěr se označuje schopnost uzavření
horní části nosohltanu pohybem měkkého patra vzhůru a dozadu k zadní stěně hltanu.
Pro poruchu tohoto mechanismu se vţil termín velofaryngeální insuficience“.
Dle Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace (WHO)
z roku 1993 je velofaryngeální dysfunkce stav, kdy měkké patro a svalovina hltanu
nemohou z nějakého důvodu při polykání, foukání, řeči, dýchání a ventilaci tub vytvořit
optimální uzávěr mezi částí hltanu, která je spojena s dutinou ústní a nosohltanem (tedy
mezi oro- a nazofarynxem), který je pro tyto činnosti nutný. V zahraničních publikacích
je uváděna zkratka VPI – velopharyngeal inadequacy (insufficiency, incompetence). Jak
uvádí Kerekrétiová (2008, s. 11) „českému termínu patrohltanový odpovídají
palatofaryngální a velofaryngální, přičemţ druhý ekvivalent je výstiţnější. Platí to
podobně pro synonyma inadekvátnost, insuficience, inkompetence ve smyslu
nedostatečnost, tedy dysfunkce“. Patrohltanová nedostatečnost je termínem pro výše
definovanou nozologickou jednotku a je protikladem pro patrohltanovou dostatečnost.
Pod termín velofaryngální dysfunkce či patrohltanová nedostatečnost lze zařadit
všechny výše uvedená synonyma, jeţ navíc umoţňují rozčlenění z etiologického
hlediska. Zmíněné rozdělení je důleţité jednak pro kvalitní diagnostiku a jednak pro
výběr vhodných léčebných a logopedických terapeutických postupů. (Kerekrétiová,
2008)
Velofaryngeální insuficience je hlavní příčinou palatolalie a proto je velmi důleţitá
její včasná diagnostika. Funkci patrohltanového mechanismu lze pozorovat přímo
inspekcí – tedy při fonaci vokálu A s široce otevřenými ústy. Rovněţ se pouţívají
artikulační testy, které obsahují slova se závěrovými orálními hláskami (P, B) a další
metody. Velofaryngeální mechanismus lze hodnotit jako:


dostatečný – v řeči se nevyskytují patologické změny rezonance, ţádný únik
vzduchu nosem, ani kompenzační nahrazování závěrových hlásek a souhyby
nosních křídel, tedy ţádné příznaky palatolalie;



moţný – pokud se v řeči vyskytují některé ze symptomů palatolalie, např.
lehký a mírný stupeň hypernazality, nosní únik vzduchu znějící jako
šelest…;



nedostatečný – hypernazalitu s únikem vzduchu nosem v řeči doprovází
explozivy, frikativy a afrikáty; souhlásky jsou oslabeny a nahrazovány
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kompenzačními artikulačními mechanismy, hypernazalita je přítomna vţdy,
souhyby a poruchy hlasu se mohou, ale nemusí vyskytovat. (Lechta, 2003)
1.3

Historie orofaciálních rozštěpů
Jak vyplývá z historických pramenů – orofaciální rozštěpy jsou staré jako lidstvo

samo. Rozštěpové vady se vyskytovaly i ve starověku, rozštěp rtu byl objeven na
staroegyptské mumii. Z historie se dozvídáme, ţe ti jedinci, kteří se nějakým způsobem
lišili od ostatních, byli buď uctíváni jako boţstva, nebo byli zatracováni. Zvykem ve
starém Římě bylo děti s rozštěpem po narození usmrtit. (Klenková, 2006)
První doloţený písemný nález rozštěpové vady obličeje je popis neoperovaného
rozštěpu rtu ve známém Smithově papyru, který pochází z 1. století př. n. l. Mlhavé
zprávy vypovídající o léčbě rozštěpu rtu nacházíme u Celsa (030). Operaci rtu popisuje
Franco (1556). Profesor Burian povaţuje za počátek moderní léčby operaci Miraultovu
(1844). Ze 4. století známe z Číny a z 9. – 11. století z Indie první rhinoplastiky.
Leonardo da Vinci je autorem první dokonalé kresby patra, rozebral téţ jeho funkci.
V 16. století se objevují zmínky o rozštěpech u Aztéků. (Vohradník, 2001)
„Přístup jednotlivých civilizací k rozštěpovým vadám, respektive k takto postiţeným
jedincům, byl velmi rozličný. Je zajímavé, ţe některé přístupy v různých společenstvech
mohly

vyvíjet

poměrně

efektivní

tlak

na

kvalitu

genofondu

uzavřených

civilizací“(Vohradník, 2001, s. 72). Z extrémních případů stojí za povšimnutí některé
středoafrické civilizace, kdy byl postiţený jedinec povaţován za zplozence ďábla či
zlých duchů apod. Postiţený jedinec byl vyřazován ze společnosti a někdy i za
příslušných rituálních obřadů zavraţděn. Docházelo i k opačným případům – jedinec
byl zboţněn, byl povaţován za vyvoleného a jako takový nemohl být ve styku
s „obyčejnými“ osobami druhého pohlaví. Nemohl zaloţit rodinu, mít děti, coţ stejně
jako v předchozím případě vedlo ke zmenšení šíření postiţených genů v dané populaci.
Diagnostika
První metody vyšetření a diagnostiky fyziologických a patologických funkcí
měkkého patra vznikly v 19. století. Počátkem století se jednalo především o přímé
pozorování struktur skrz rozštěpovou štěrbinu. Ve druhé polovině 19. století uţ byla
situace odlišná. Objevovala se nová vyšetření – např. Czermak vytváří vodní
a zrcátkový test. Nová éra začíná objevením RTG na konci století. (Vohradník, 2001)
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Chirurgická léčba
Od 16. století lze hovořit o novodobé chirurgické léčbě. Jako první popsal písemně
operaci rozštěpu rtu Ambroise Parré. Nejstarší prameny se zabývají výhradně operacemi
rozštěpů rtu. První popisy operací jsou známy jiţ z doby před objevením asepse
a anestezie. První detailní popis uzavření rozštěpu patra uveřejňuje roku 1817 Carl von
Graefe. Fyziologická funkce se dostává do popředí pracemi Passavantovými (1862).
Historie současných modifikací operací patra se odvíjí od roku 1926. (Vohradník, 2001)
1.3.1 Prof. MUDr. František Burian
František Burian se narodil 17. září 1881 v Praze a byl zakladatelem a průkopníkem
plastické chirurgie jak v Československu, tak také na Evropském kontinentu. Od roku
1904, ještě během studií, pracoval jako demonstrátor patologickoanatomického ústavu.
Roku 1906 – po promoci - se v témţe ústavu stal asistentem. Po roce a půl přešel
pracovat na chirurgii, nejprve opět jako demonstrátor a poté jako asistent 1. chirurgické
kliniky. Získal rozsáhlou průpravu od profesora Otakara Kukuly pro péči o raněné,
kterou vyuţil při svém nasazení v balkánských válkách. V armádě zůstal aţ do roku
1931.
Roku 1929 byl habilitován z patologie a terapie nemocí chirurgických. Roku 1937
byl Burian jmenován mimořádným profesorem estetické chirurgie (coţ byl název oboru
aţ do roku 1948) a dále přednostou Ústavu plastické chirurgie. Z ústavu vznikla klinika
a František Burian se stal jejím přednostou a řádným profesorem. Roku 1955 byl zvolen
akademikem a stal se ředitelem Laboratoře plastické chirurgie Československé
akademie věd. V této funkci působil aţ do své smrti.
Jak popisuje Dušková (2007, s. 12) „četnými originálními postupy obohatil
operační metodiku poranění a vrozených vad obličeje, zejména rozštěpů“. Zahájil éru
moderní léčby popálenin. Na svou dobu se ojediněle věnoval rekonstrukcím i ostatních
částí těla. Mezi jeho zásluhy patří nejen to, ţe se přičinil o budování dalších pracovišť
v Brně, Bratislavě, Košicích, ale ţe se zaslouţil o to, aby roku 1932 byla
v Československu jako prvním státě na světě uznána plastická chirurgie jako samostatný
obor. Za svůj ţivot publikoval více neţ dvě stě vědeckých prací, několik monografií
a vysokoškolských skript. Za zmínku jistě stojí monografie Chirurgie rozštěpů rtů
a patra (Praha 1954). Byl čestným členem mnoha vědeckých společností (např.
Gesellschaft für Kieferchirurgie Humboldtovy univerzity, Royal Medical Society…).
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Byl to lékař, který vţdy myslel na zájem pacienta a snaţil se mu pomoci obnovit či
nalézt rovnocenné místo ve společnosti.
Roku 1957 publikoval údaj, ţe začátkem 20. století se doţívalo dospělosti jen 15 %
nemocných s rozštěpem. V době jeho publikace jiţ bylo toto číslo 90 % a v současné
době je to prakticky 100 %. Burian tvrdil, ţe problémy obličejových rozštěpů jsou dva –
a to problém léčby a problém prevence. Sám byl velkým stoupencem prevence.
„Protoţe neznal přesnou příčinu vzniku, uvaţoval jiţ v roce 1957 na svou dobu vysoce
avantgardně i moţnost antikoncepce, sterilizace ba dokonce umělé přerušení těhotenství
u rizikových ţen. Přesto však věnoval maximální úsilí terciární prevenci“(Dušková et
al., 2007, s. 12). Burianova práce z roku 1957 dokumentuje jeho úţasně komplexní
a moderní uvaţování. Napsal tehdy, ţe se zvýšeným procentem přeţivších dětí, bude
v populaci stoupat patologická vrozená dispozice pro vznik rozštěpových vad a skupina
lidí s nějakým typem rozštěpu bude narůstat. Dospěl k názoru, ţe je nejvyšší čas zahájit
mezinárodní úsilí o adekvátní prevenci. Tvrdil, ţe jedinou moţností omezení vzniku
rozštěpových vad je eliminace příčin vzniku. Chtěl, aby byly rizikové rodiny vyšetřeny
a všechna data statisticky zpracována. Dále chtěl zkoumat jednotlivé vlivy a jejich
dopad na moţnost způsobení dědičnosti ve zdravých rodinách. Vlivy měly být
probírány se všemi odvětvími vědy a chtěl, aby spolupracovali i veterináři (jelikoţ
rozštěpy jsou časté i u zvířat). Uţ ve své době povaţoval za důleţitý multidisciplinární
přístup. (Dušková et al., 2007)
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2

Etiologie, symptomatologie
V této kapitole se budu věnovat příčinám orofaciálních rozštěpů, včetně četnosti

jejich výskytu a samotnému rozdělení rozštěpů. Dále se budu zabývat různorodými
symptomy, které se k problematice orofaciálních rozštěpů a palatolalie vztahují.
2.1

Příčiny
„Rozštěpy rtu, čelisti a patra vznikají nikoli rozštěpením, ale naopak nespojením

příslušných anatomických struktur při vývoji obličejových částí v místech, kde jsou za
normálních okolností v konečné podobě rtem, čelistí a patrem“ (Škodová, Jedlička
a kol., 2007, s. 225). K otázce označení – rozštěp se vyjadřuje z autorů zabývajících se
touto problematikou rovněţ např. Vohradník (2001, s. 11) „je nutno si uvědomit, ţe
i název rozštěp je vlastně nesmyslný. Nic se nerozštěpilo, ale nedošlo k srůstu
příslušných oblastí. Adekvátní název nebyl v odborném názvosloví nalezen“.
Mechanismy vzniku rozštěpových vad jsou předmětem výzkumu příslušných oborů
– zejména teratologie. Hlavním mechanismem vzniku rozštěpu je opoţdění
horizontalizace patrových desek, které se zakládají původně vertikálně, za celkovým
růstem obličeje do stran. Diskutabilní je úloha okolních struktur, zejména jazyka.
V embryogenezi se rozštěp rtu vytváří od 27 do 30 dne stáří plodu, rozštěp patra asi
o 14 dní později. (Vohradník, 2001)
Příčiny vzniku rozštěpů nejsou do dnešní doby úplně známy. Coţ potvrzuje také
Alabanda (1998), který podotýká, ţe faktory pro vznik rozštěpu rtu, čelisti a patra
nejsou dostatečně objasněny. Obecně je můţeme rozdělit na příčiny vnitřní (endogenní)
a vnější (exogenní). „Rozštěpy mají multifaktoriální etiopatogenezi. Etiologicky se
vychází z kombinace dědičných a vnějších faktorů“ (Klenková, 2006, s. 139).
Jako vnitřní příčina vzniku této vývojové vady se nejčastěji uvádí dědičnost.
V minulosti byl vliv dědičných faktorů přeceňován. Děti s rozštěpovými vadami se rodí
i v rodinách, kdy se nedá ani u rodičů, ani u příbuzných prokázat rodové zatíţení.
(Škodová, Jedlička a kol., 2007)
Co se týče zevních příčin, mohou způsobit rozštěp poruchy ve výţivě plodu,
toxické vlivy jako jsou alkohol nebo hormonální antikoncepce, dále také choroby matky
(gynekologické poruchy, infekční nemoci a vyšší věk – nad 38 let) a vlivy nervové.
Více se tyto faktory uplatňují u jedinců i s drobnou dědičnou zátěţí. Existují čtyři
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skupiny anamnestických údajů, u kterých je předpoklad, ţe se podstatně účastní na
rozštěpové etiologii:


akutní respirační infekce (nachlazení, angína, chřipka) doprovázené
horečkou a/nebo medikací – např. antibiotika;



dysfunkce štítné ţlázy (thyreoidní dysfunkce) s dlouhodobou medikací;



gynekologické problémy – záněty, abnormality cyklu s nebo bez hormonální
terapie, hormonální antikoncepce, těhotenství s artificiálním (umělým) nebo
spontánním potratem, krvácení v 1. trimestru;



profesionální rizika – zaměstnání v chemickém průmyslu, zdravotní sestry,
laborantky.

Další konkrétní faktory, u kterých byla zjištěna souvislost s výskytem rozštěpových
vad, jsou: obezita matky v prvních měsících těhotenství, špatný socioekonomický status
matky, málo kvalitní strava z hlediska látek, které jsou důleţité pro správný vývoj
dítěte, poţívání některých léků, diabetes, kouření matky… (Dušková et al., 2007)
Výskyt

2.2

„Rozštěpové vady se vyskytují všude na světě, postihují všechny rasy, všechny
sociální skupiny“ (Klenková, 2006, s. 140). Dle Hybáška (1999, s. 81) jde o relativně
časté anomálie, postihující asi 0,2 % bělochů“. V České republice je četnost klasických
rozštěpů asi 1 : 530 všech ţivě narozených dětí. Co se týče pohlaví, tak u celkových
rozštěpů je převaha chlapců, u izolovaných rozštěpů naopak převaha dívek. Levostranné
rozštěpy převaţují nad pravostrannými asi dvojnásobně. (Škodová, Jedlička a kol.,
2007)
Podle posledních výzkumů narůstá počet dětí se submukózními rozštěpy
a vrozeným zkrácením měkkého patra. Otázkou zůstává, zda tento nárůst není pouze
vyjádřením dokonalejšího záchytu jak statistického (vznik centralizovaného zdravotního
systému), tak včasného zachycení drobných vad díky lepším diagnostickým
moţnostem. V celosvětovém měřítku je u nás výskyt rozštěpových vad zhruba
v průměru. Z hlediska rasového původu je výskyt niţší u černochů, vyšší u Japonců,
Indů a obyvatel skandinávských zemí. (Škodová, Jedlička a kol., 2007)
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2.3

Dělení
Rozdělení rozštěpů je různé a liší se podle jednotlivých autorů. V této práci se

přidrţuji dnes jiţ klasického dělení rozštěpových vad obličeje podle profesora Buriana.
Základní rozdělení podle dvou hlavních skupin je dělení na rozštěpy:


typické, které vznikají nesrůstem tří obličejových výběţků, které dávají
vznik orofaciální oblasti;



atypické, které vznikají jiným způsobem.

Pro stručnost se u značení jednotlivých typů uţívá zkratek, které vycházejí
z angličtiny. Bez jejich znalosti nelze i v ostatních jazycích zjistit v dokumentaci, o jaký
rozštěp u pacienta jde. Např. CL – rozštěp rtu (cleft lip), CP – rozštěp patra (cleft
palate), CLP – celkový rozštěp (cleft lip and palate), atd. (Vohradník, 2001)
Typické rozštěpy
Do I. skupiny patří kombinace rozštěpu rtu s ostatními částmi, tedy rozštěp rtu sám
a kombinace s rozštěpem čelisti nebo čelisti a patra. Do II. skupiny spadají rozštěpy
týkající se pouze patra. Bliţší dělení:
I. skupina


rozštěp rtu CL – levostranný, pravostranný, oboustranný; neúplný, úplný –
který se rozlišuje podle toho, zda zářez postihuje od spodu pouze část rtu, či
prochází aţ do spodiny vchodu nosního;



rozštěp rtu a čelisti – rozštěp postihuje ret a kost mezi hranicí mezičelisti
(premaxilly) a horní čelisti (maxilly), probíhá aţ ke krytu bradavčitého
výběţku dásně na patře za horními středními řezáky (foramen insicivum);



celkový rozštěp CLP – levostranný, pravostranný, oboustranný – rozštěp
probíhá ve střední čáře od foramen insicivum tvrdým a měkkým patrem
včetně čípku, průběh vpředu jako u rozštěpu rtu a čelisti.

II. skupina


rozštěp patra CP – izolovaný rozštěp měkkého patra, rozštěp měkkého
a tvrdého patra, rozštěp čípku (uvuly); rozštěpová štěrbina je pouze v oblasti
mezi foramen insicivum a uvulou;
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podslizniční (submukózní) rozštěp patra – nesrůst se týká pouze střední
vrstvy patra, svaloviny, eventuálně kosti, sliznice a podslizniční vazivo je
intaktní (proto není rozštěp opticky patrný), často je sdruţen s rozštěpem
uvuly;



vrozené

zkrácení

patra

–

patří

sem

pouze

z důvodu

podobné

symptomatologie a terapeutických postupů, nejedná se o rozštěp.
(Vohradník, 2001)
Atypické (vzácné) rozštěpy


střední rozštěp rtu s nebo bez neúplného vyvinutí (hypoplazie) premaxilly;



postranní (laterální) rozštěp úst;



šikmý rozštěp obličeje;



rozštěpy dolního rtu, nosu a ostatní velmi vzácné rozštěpy.

Nově je rovněţ nutno zmínit se o nesourodé skupině tzv. rozštěpových mikroforem,
většinou se nejedná o odchylky ve smyslu rozštěpu, ale mohou být důsledkem
dědičného familiárního zatíţení. Zejména sem patří – asymetrický pokles nosního
křídla, anomálie druhých horních řezáků (incisivů), rozštěp uvuly, či orofaciální
nepravidelnosti nejrůznějšího charakteru atd. Rozštěpové vady jsou často součástí
různých vrozených syndromů. (Vohradník, 2001)
2.4

Symptomy
V této problematice je uváděno mnoho různých přístupů a tedy i mnoho symptomů,

coţ svědčí o její sloţitosti a rozmanitosti.
2.4.1 Anomálie orofaciálního systému
Orofaciální rozštěpy patří mezi nejčastější kongenitální malformace vůbec.
Provázejí je nápadné změny kostěných i měkkých částí obličeje, a značně tak ovlivňují
jeho výraz.
Rozštěpy rtu
Rozštěp rtu je viditelný na první pohled. Rozštěpy, které postihují horní ret,
doprovázejí deformace měkkých tkání obličeje. Neprobíhají ve střední, ale v postranní
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čáře. Jedná se o nespojení tkáně ve srůstové linii horního rtu. Ta probíhá jako val od
nosní dírky aţ k okraji rtu.
U jednostranných rozštěpů je více patrná asymetrie, v jejím důsledku i deformace
rtu. Rozštěp rtu se často vyskytuje v kombinaci s rozštěpem čelisti, případně
s rozštěpem čelisti a patra. Nejtěţší obličejové deformace se vyskytují u oboustranného
rozštěpu rtu, který je spojen s rozštěpem čelisti a patra. Obličej je pak nápadně
deformován (včetně tvaru nosu).
Tento obličejový defekt se po narození projevuje i funkčně – dochází k poruše sání,
čímţ je ohroţena i výţiva novorozence.
Rozštěpy patra
Rozštěpy patra v lehčím případě postihují pouze čípek, v těţším případě měkké
patro a v nejtěţším případě i tvrdé patro aţ k dásňovým výstupkům u horních zubů
(alveolům). Rozštěpy patra jsou vţdy ve střední čáře – čím jsou delší, tím jsou i širší.
Jsou viditelné v ústní dutině, takţe tento defekt nezpůsobuje svému nositeli viditelnou
kosmetickou újmu. Má však výrazný vliv na správnou funkci velofaryngeálního
uzávěru. V tomto případě je postiţeno před chirurgickým zákrokem zejména polykání –
a tím je i ohroţena výţiva novorozence. Důsledek rozštěpu – vzniklá velofaryngeální
insuficience má v pozdějším věku negativní vliv na vyvíjející se řeč.
Submukózní rozštěpy
Tento rozštěp je zvláštním případem rozštěpu patra. Čípek je buď rozštěpen anebo
je rozštěpení naznačeno. Je zkráceno měkké patro. (Škodová, Jedlička a kol., 2007)
Vrozeně zkrácené patro
Vrozeně zkrácené patro je stav, kdy měkké patro (velum) není dostatečně dlouhé na
to, aby se mohlo efektivně podílet na správné funkci velofaryngeálního uzávěru. Při
kaţdém krátkém patře se však nemusí nutně jednat o tuto vrozenou anomálii. Vrozeně
zkrácené patro se vyskytuje častěji neţ submukózní rozštěpy. Patro můţe být relativně
krátké i z těchto důvodů:


zvětšení krčních mandlí (hypertrofie tonsil);



jizevnaté zkrácení předního oblouku, které po odstranění krčních mandlí
nedovolí patru vytvořit patrohltanový uzávěr;
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vrozeně hluboký nosohltan;



traumatické poškození velární oblasti (úraz, nešetrné operační výkony).
(Vohradník, 2001)

Deformity nosu
Embryologicky se vyvíjí nos společně s primárním patrem, a tak vzhledem k tomu
dochází u rozštěpových vad i k deformitám nosu. Typické je patologické umístění
nosních chrupavek a pokles nosních křídel (zúţení nosních štěrbin). Báze nosních křídel
je široká, je vkleslý nosní hrot. Velikost a stupeň deformit jsou velmi individuální.
Anomálie chrupu a čelistí
Rozštěpy rtu a patra často doprovázejí anomálie zubů a čelistí a téţ vady chrupu
a skusu. Nepravidelnost chrupu, častý nepoměr mezi horní a dolní čelistí je nejběţnější
překáţkou při pozdější úpravě artikulace. Nejčastější anomálie chrupu a čelistí, které
mohou být spolupůsobícím prvkem při poruchách artikulace jsou:


otevřený skus;



předsunutá horní čelist (prognatie);



předsunutá dolní čelist (progenie).

Mnozí dospělí – i děti - dokáţou správně artikulovat navzdory těţkým anomáliím
chrupu i čelistí. (Škodová, Jedlička a kol., 2007)
2.4.2 Vývoj řeči
Děti s rozštěpem začínají mluvit déle. Kdyţ jejich vrstevníci tvoří první věty, děti
s rozštěpem procházejí obdobím jednoslovných vět. Nějaký čas probíhá vývin jejich
řeči stejně jako u zdravých dětí. Dítě s rozštěpem patra však není schopné oddělit dutinu
ústní od dutiny nosní, a proto samohlásky budou při pudovém ţvatlání a stejně tak i při
napodobování – nosové. Slouţí však stejně na vyjádření pocitů a přání jako správné
zvuky dětí bez rozštěpové vady.
S prvními těţkostmi se setkáváme tehdy, kdyţ se dítě pokouší vytvořit jiné
souhláskové zvuky, jako nosovky. Např. při souhláskách P a B není dítě schopné
vytvořit dostatečný tlak v ústech při rozštěpu patra. Děti s rozštěpem patra většinou
nevnímají rozdíl mezi svou nesprávnou řečí a správnou řečí svého okolí. Rozdíl si
začínají uvědomovat tehdy, kdyţ jim jejich vrstevníci nerozumí, případně se jim
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posmívají. Po úspěšné operaci patra jsou vytvořeny všechny předpoklady, aby se řeč
dítěte začala vyvíjet správným směrem. (Kerekrétiová, 1991)
Seeman (1955) dělí vývoj řeči dítěte s rozštěpem patra na dvě období. Tvrdí, ţe
v prvním období se hlas kojence a zvuk některých hlásek téměř neliší od hlasu zdravého
dítěte. Zlom nastává ve druhém období, kdy dítě začíná hláskovat a tvořit první slova
a kdyţ se snaţí přesně napodobit zvuk slyšených slov. Zde uţ je porucha řeči zjevná.
Dle slov Kutálkové a Palodové (2007, s. 7) „první změny lze zachytit v době
napodobivého ţvatlání – anatomické odlišnosti způsobují vznik různých hláskových
náhraţek“. Tyto autorky rovněţ tvrdí, ţe dále komplikuje napodobování odlišný růst
zubů a také nutnost různých operativních zákroků není pro vývoj řeči příznivá. Vliv na
vývoj řeči má rovněţ i postoj dítěte k vlastní vadě. Obecně lze poznamenat, ţe vývoj
řeči probíhá stejně jako u zdravého dítěte. Podle toho, jak je porucha rozsáhlá a jaké
jsou osobní vlastnosti dítěte, se ale můţe řeč druhotně rozvíjet pomaleji a nesprávně.
Kdyţ se nevyskytuje kromě rozštěpu další závaţná okolnost – např. rozštěpové
syndromy, mentální deficit apod. a je-li dítěti poskytnuta dostatečná péče, vyrovná se
řeč většinou během předškolního věku na úroveň vrstevníků.
2.4.3 Příznaky v řeči - palatolalie
Za základní symptomy palatolalie jsou povaţovány změny v rezonanci
a artikulaci, které ji vţdy doprovázejí.
Poruchy nosní rezonance
Palatolalie se vyznačuje typicky porušenou nosní rezonancí (nazalitou). Rezonance
je akustický fenomén, který se týká zvuku řeči. Jedná se o fyzikální veličinu, kterou
vnímáme sluchem. Nosovost sama o sobě je fyziologický jev. V různé míře se objevuje
ve všech hláskách. Důleţitou sloţkou mluvené řeči je rezonance dutiny nosní
a nosohltanové. U různých osob můţeme zjistit větší nebo menší stupeň individuální
nosovosti. Nazalita, která je mírně zvýšená, působí esteticky, na rozdíl od huhňavosti –
coţ je narušená, patologicky změněná nosní rezonance, která působí neesteticky
a rušivě.
Fyziologická nosovost se můţe za určitých podmínek změnit – buď můţe dojít
k jejímu sníţení (při patologickém zmenšení dutiny nosní a nosohltanové) anebo naopak
zvýšení (kdyţ je nedostatečný patrohltanový uzávěr a/nebo oronazální komunikace
23

způsobí nedostatečné oddělení dutiny nosní od dutiny ústní). V prvním případě vzniká
hyponazalita, ve druhém hypernazalita. Huhňavost je termín, značící patologicky
změněnou nosovost. Kdyţ je nosovost patologicky sníţená, hovoříme o huhňavosti
zavřené. Je-li nosovost patologicky zvýšená, hovoříme o huhňavosti otevřené. Při
kombinaci těchto dvou druhů pak hovoříme o huhňavosti smíšené. (Kerekrétiová, 1997)
„Pro palatolalii je typická hypernazalita – huhňavost otevřená, ačkoli smíšená
huhňavost není vzácná, podobně jako zavřená huhňavost“ (Kerekrétiová, 2008, s. 54).
Poruchy artikulace
Při palatolalii bývá porušena artikulace samohlásek i souhlásek. Samohlásky jsou
narušeny hypernazálním zabarvením, které vyplývá z poruchy nosní rezonance. Ke
změnám souhlásek dochází v důsledku:


slyšitelného nosního úniku vzduchu;



nedostatečného intraorálního tlaku vzduchu;



posunu artikulační báze dozadu.

Artikulace můţe být narušena i z jiných důvodů, např.:


vývojová dyslalie;



foneticko-fonologické odchylky;



poruchy chrupu a skusu;



poruchy sluchu;



v důsledku mentální retardace a jiné.

Obecně se ví, ţe nejméně jsou narušeny nosovky, nejvíce explozivy, frikativy
a afrikáty, tj. hlásky vyţadující nejpevnější patrohltanový uzávěr. Typické jsou změny
v artikulaci souhlásek. Postiţeny jsou hlavně závěrové explozivy, jelikoţ kvůli úniku
vzduchu přes nos není moţné provést závěr a explozi na artikulačním místě, které tomu
odpovídá. Hlásky P a B potom znějí jako M, hlásky T a D znějí jako N a hlásky K a G
se buď vynechávají, či je nahrazuje hrtanový ráz. Podobně je to s afrikátami
a frikativami, při nichţ vzduch, který má být protlačen přes úţinu a vytvořit tak třený či
polotřený zvuk, uniká do nosu. Tyto hlásky znějí slabě, při pokusu zesílit je, dojde
k výraznému zhoršení doprovodných emisí.
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Hláska S patří k nejčastěji a nejvýrazněji narušeným hláskám, a to ve všech třech
polohách – tedy na začátku, uprostřed i na konci slova a pak zejména v souhláskových
seskupeních (shlucích) – STR, ST, SK, SP a KS. Obecně nejtěţší hláska z hlediska
vývoje je hláska R. Ta se v případě velofaryngeální insuficience tvoří obtíţně kvůli
slabému výdechovému artikulačnímu proudu vzduchu, který je nutný pro rozkmitání
jazyka. (Kerekrétiová, 2008)
Dle Neubauera (2010, s. 35 – 36) „v extrémním případě velofaryngeální
insuficience je moţné správně vyslovovat jen nosovky M – N – Ň a samohlásky. Ostatní
hlásky jsou buď vynechávány či častěji nahrazovány hrdelními rázovými zvuky. Takový
projev se označuje termínem samohlásková řeč“. O samohláskové řeči hovoří rovněţ
Lejska (2003, s. 98) „řeč je celkově rozpadlá a je typická, tzv. samohlásková. Místo
„maminka“ je nemocný schopen vyslovit jen „a – i – a“.
Poruchy artikulace a druh orofaciálního rozštěpu
Při rozštěpu rtu můţe docházet k poruchám artikulace, i kdyţ je to stále vzácnější
jev. Vše závisí na rozsahu rozštěpu a na pooperačním stavu. Pokud je ret po operaci
krátký a úzký, nedaří se na rtech vytvořit pevný závěr při bilabiálách P, B, M. Při
artikulaci obouretných hlásek tak vzniká labiodentalizace. Zvukově jsou přijatelné, ale
esteticky nápadné.
Při rozštěpu primárního a sekundárního patra se obecně tvrdí, ţe řeč je lepší neţ při
rozštěpu pouze sekundárního patra. Taktéţ oboustranný úplný rozštěp primárního
a sekundárního patra je spojen s více poruchami artikulace neţ úplný rozštěp
jednostranný. Je třeba vzít v potaz, ţe se jedná o jakési „hrubé“ zobecnění – někteří
badatelé jej potvrdili, jiní vyvrátili. (Kerekrétiová, 2008)
Srozumitelnost řeči
Narušená srozumitelnost řeči patří k významným symptomům palatolalie.
Srozumitelnost řeči, reps. nesrozumitelnost, více ovlivňuje vadná artikulace neţ
narušená rezonance. K nesrozumitelnosti přispívají tedy především nesprávně
artikulované souhlásky neţ nazalizované samohlásky. U osob s rozštěpem primárního
a sekundárního patra je srozumitelnost v přímé souvislosti se stupněm palatolalie a ten
s mírou velofaryngeální insuficience.
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Někdy dokáţe dítě s palatolalií tvořit jen nazalizované samohlásky, souhlásky
vynechává anebo je nahrazuje náhradními zvuky. V tomto případě je řeč těţko
srozumitelná aţ nesrozumitelná. V jiných případech jsou samohlásky nazalizované,
souhlásky jsou artikulované na správných artikulačních místech, ale oslabené, se
slyšitelným únikem vzduchu do nosu. V tomto případě je srozumitelnost řeči poměrně
dobrá. Artikulace můţe být správná, typicky palatolalické nahrazování souhlásek se
nevyskytuje a jako zbytek palatolalie přetrvává lehký stupeň nazality a také oslabená
tenze exploziv třených hlásek, které jsou tvořeny na správném artikulačním místě.
V tomto případě je srozumitelnost řeči dobrá. V poslední době se palatolalie jako
doprovodný znak rozštěpu primárního a sekundárního patra ani nevyvine, jelikoţ
velofaryngeální mechanismus je dostatečný a řeč dítěte je správná jak v artikulační, tak
rezonanční sloţce. V tomto případě je řeč výborně srozumitelná.
Srozumitelnost řeči ovlivňuje rovněţ i momentální psychický stav, únava a svoji
roli sehrává také míra motivace mluvit srozumitelně. Důleţité je, aby dosaţený stupeň
srozumitelnosti řeči nebyl pro jedince překáţkou ve verbální komunikaci s jeho
sociálním prostředím. Musí mu sociální interakci umoţňovat. (Kerekrétiová, 1997)
Narušený vývoj řeči
Uţ dávno v minulosti se vědělo, ţe vývoj řeči dětí s rozštěpem patra je narušen a ţe
tyto děti můţeme zařadit do rizikové skupiny z aspektu opoţděného vývoje řeči. Podle
staré Sovákovy typologie můţe být vývoj řeči u těchto dětí opoţděný a nesprávný –
odchylný. Seeman opoţděný vývoj řeči povaţuje za jeden ze symptomů palatolalie.
V průměru se řeč opoţďuje asi o jeden rok. Zpoţdění řeči a nesprávný vývoj řeči
postihuje:


expresivní řeč;



foneticko-fonologickou rovinu;



ostatní jazykové roviny.

Velikým plusem pro tyto děti jsou rané palatoplastiky, které jsou realizované ještě
před vlastním řečovým vývojem, či v posledních stádiích předverbálního vývoje. Cílem
raných palatoplastik je vytvořit optimální podmínky pro správný vývoj řeči a tak
minimalizovat moţné příčiny patologického vývoje řeči a jazyka u dětí s rozštěpovými
vadami.
26

Důvodem opoţděného a nesprávného vývoje řeči není jen neoperovaný rozštěp,
případně následná velofaryngeální dysfunkce či oronazální komunikace na patře. Vývoj
řeči můţe být opoţděn také z těchto příčin:


rozštěp primárního a sekundárního patra (nebo jen sekundárního patra);



zubní anomálie (absence a vadné postavení zubů a čelistí);



pooperační traumata (způsobující bolest v oblasti řečových orgánů);



porucha sluchu (nejčastěji převodového charakteru);



mentální retardace (různého stupně);



citová deprivace (způsobená odmítáním dítěte rodiči nebo sourozenci,
případně širším sociálním okolím);



řečová deprivace (z důvodu nedostatečné řečové stimulace);



vědomé omezení řečového projevu (s cílem zmenšit nápadnost hypernazální
řeči).

Opoţděný vývoj řeči se uvádí u 50 % případů dětí s orofaciálním rozštěpem a jeho
příčin můţe být více. (Kerekrétiová, 2008)
Poruchy hlasu
„Hlasovou poruchu u dětí s velofaryngeální insuficiencí jako důsledku rozštěpu
patra nazval Seeman palatofonií“ (Škodová, Jedlička a kol., 2007, s. 235). Palotofonie
je ostrý mečivý, vysoký, tlačený hlas bez adekvátního zabarvení. V dnešní době hlas
slabý, se šelestem, případně aspirovaný hlas je znám jako syndrom slabého hlasu (Soft
Voice Syndrom). Ten vzniká v případě velofaryngeální dysfunkce s cílem sníţit
hypernazalitu s nosním únikem vzduchu. Aspirovaná fonace má poslouţit ke skrytí
hypernazality. Chraptivý, přiškrcený či tlačený hlas je tvořen s cílem sníţit
hypernazalitu, nosní únik a tím dospět k lepší srozumitelnosti řeči. U osob s rozštěpem
patra se vyskytuje více poruch, díky hyperfunkci hlasového orgánu a přetěţování hlasu.
„Poruchy hlasu při palatolalii mohou variovat od slabého hlasu se šelestem aţ po
ochraptělý, tlačený hlas a palatofonii, která můţe přejít aţ do afonie“ (Kerekrétiová,
2008, s. 71).
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Poruchy sluchu
V poslední době se díky rozvoji diagnostiky a terapeutických postupů dostává do
popředí zájmu problematika sluchu u dětí s rozštěpovými vadami obličeje. Ukazuje se,
ţe převodní nedoslýchavost je stejně závaţným problémem jako palatofonie
a palatolalie. Právě u dětí s rozštěpy je důleţitá zpětná sluchová vazba při řeči, kdy
i lehká převodní nedoslýchavost vede k prodluţování doby a k různým obtíţím při
úpravě řeči. U těchto dětí bývá často narušena i propriorecepce. Narušená funkce
Eustachovy trubice je základním principem poruchy sluchu u těchto dětí. Jelikoţ
nedochází k řádnému vyrovnávání tlaku vzduchu ve středouší se zevním prostředím, ve
středouší dochází k podtlaku, který způsobuje vyšší napětí bubínku. Tak vzniká
převodní nedoslýchavost. Dále můţe docházet k hromadění sekretu ve středouší
a vzniku i jiných forem chronického zánětu středouší. Další moţnou příčinou
nedoslýchavosti můţe být zvýšený výskyt sdruţených vrozených anomálií ucha.
(Vohradník, 1998)
2.4.4 Příznaky v neverbální komunikaci
Při přenosu informací v osobním styku je význam neverbální komunikace velmi
významný. V některých případech u dětí s orofaciálními rozštěpy jsou některé části
tohoto komunikačního procesu těţce narušeny. K nejnápadnějším změnám dochází
v tzv. řeči těla, která zahrnuje kromě mimiky, gestiky, tělesných pohybů rovněţ účes,
oblékání, u ţen make-up apod. (Škodová, Jedlička a kol., 2007)
Základní příčiny změn v neverbální komunikaci uvádí Vohradník (2001):


ret – zjizvení horního rtu (popřípadě změněná pohyblivost či nepravidelnost
hranice retní červeně) vedou k tomu, ţe příjemce přenosu neverbální
komunikace nesleduje zrakem celý obličej rozštěpového jedince, zaměřuje se
pouze na tuto vadu, a tak je znemoţněna percepce mimické informace;



nos – k obdobné situaci vedou nosní deformity;



souhyby mimického svalstva – vznikají jako kompenzační mechanismus,
kdyţ unikající vzdušný proud můţe způsobit nesoulad mezi verbální
a neverbální informací;



hypomimie – u vrozeného zkrácení patra de facto znemoţňuje jakýkoliv
přenos mimické informace;
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změněná interakce – matka – dítě vede k odlišnému způsobu gestikulace,



samohlásková řeč – její horší srozumitelnost vede dítě k vytváření
individuálního způsobu gestikulace jako kompenzaci v oblasti verbální
exprese;



maskování jizev – uţívání různých kosmetických prostředků – u muţů
například nošení knírů.
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3

Diagnostika
„Pro stanovení diagnózy a míry velofaryngeální insuficience se uţívá velké

mnoţství nejrůznějších metod. Vyplývá to z bezpočtu odborností, které se na péči o děti
s rozštěpovými vadami podílejí“ (Škodová, Jedlička a kol., 2007, s. 238). Péče o tyto
děti bývá často soustředěna do specializovaných center. Výsledky diagnostických
postupů by měli dostávat terapeuti v terénu. „Pracovníci specializovaného pracoviště
by tedy měli být vţdy v pracovním kontaktu s pracovníky v terénu – z lékařských
odborností zejména s pediatry a foniatry, z nelékařských profesí s klinickými logopedy
a klinickými psychology“ (Škodová, Jedlička a kol., 2007, s. 238). V této bakalářské
práci se zaměřuji především na ty odbornosti, jejichţ činnost bezprostředně souvisí
s problematikou komunikace a jejích poruch.
3.1

Lékařská diagnostika
První, kdo diagnostikuje rozštěpovou vadu, je lékař (většinou pediatr-neonatolog).

Je také tím, kdo zajišťuje další specializovanou péči o dítě s rozštěpem. Na podkladě
diagnostických zjištění doporučí vhodný způsob výţivy v prvních dnech ţivota. Jelikoţ
jak podotýká Šlapák a Floriánová (1998, s. 74) „vada je zjištěna ihned po narození
a zásadní potíţe, které dítě v této první fázi má, jsou poruchy nutriční“. V průběhu
dalších let ţivota dítěte, jsou pak uţívány specializované diagnostické postupy tak, jak
si ţádá aktuální zdravotní stav v harmonii s chirurgickým a následně i terapeutickým
řešením rozštěpové vady. Kromě chirurgických a stomatologických specializací se na
diagnostice poruch řeči, které vznikají v důsledku rozštěpové vady, podílí rovněţ
i lékař-foniatr. (Škodová, Jedlička a kol., 2007)
Foniatrické komplexní vyšetření (včetně základní vyšetření ORL) dle Vohradníka
(2001) obsahuje:


anamnézu – prenatální, perinatální, ostatní vrozené vady, výskyt vady
v rodině, kojení, krmení a další osobní údaje včetně operativních zásahů
a jejich doby;



rozhovor – typ a stupeň palatofonie, rozvoj a popis palatolalie, popis
artikulace;



vyšetření dutiny ústní a nosní – popis anatomických a dynamických
odchylek, patra, postranních a zadních stěn hltanu, palpační vyšetření vela,
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popis pozice, velikosti a funkce jazyka, stav zubů, pohyblivost rtů, nosní
průchodnost a další;


zevní vyšetření – popis změn orofaciální oblasti, hranice retní červeně,
funkce mimického svalstva včetně rtů při fonaci, způsob artikulace
samohlásek i souhlásek, velikost a tvar zevních zvukovodů, velikost
a postavení boltců a další;



ušní

vyšetření

–

tympanometrie,

dle

věku

tónová

audiometrie

(v indikovaných případech dětská slovní audiometrie);


chrapot – je-li přítomen – patří k vyšetření pro dětskou hyperkinetickou
dysfonii.

Základní specifické zkoušky dle Vohradníka (2001):


Gutzmanova A-I zkouška – vyuţívá rozdílné nároky na kvalitu
velofaryngeálního uzávěru při fonaci vokálů A a I. Dítě vyslovuje tyto
samohlásky střídavě při volném a stisknutém nose vyšetřujícím. Změny
v míře rhinofonie (huhňavosti) u obou hlásek jsou subjektivně velmi dobře
slyšitelné, patří mezi nejcitlivější jednoduché zkoušky.



Czermakova zkouška – tato zkouška funguje na principu zamlţení zrcadla
nebo kovové špátle přidrţené před vchody nosními při řeči. Míru poruchy
určuje velikost tohoto zamlţení. Jedná se o měření míry průniku vzduchu
nosem.



Zkouška otofonem – můţe být nahrazena fonendoskopem. Hadička umístěná
v uchu vyšetřujícího se přikládá před oba nosní vchody. Tím se zlepší
subjektivní sluchový vjem vyšetřujícího, a to nejen rhinofonie, ale zejména
nosních šelestů vznikajících turbulentními víry v nose.



Palpace – palpační vyšetření je nezbytné ke stanovení vibrací nosních křídel
a rovněţ pro stanovení šíře submukózních rozštěpů a síly kontrakce
svaloviny patra.



Schlessingerova zkouška – provádí se v poloze ve stoje a v poloze vleţe.
Zhoršení otevřené huhňavosti (hyperrhinofonie) vestoje svědčí pro funkční
původ poruchy.

31



Seemanova emocionální zkouška – vyšetření hyperrhinofonie při emočních
projevech – smíchu a pláči. Potvrzuje organicitu nálezu, vylučuje vliv
obsahu řeči.



Zkouška nafouknutí tváří – provádí se v mezizubní (interdentální) poloze
jazyka. Informuje o dostatečnosti či nedostatečnosti patrohltanového závěru.



Jednoduché pohyby – pískání, foukání, chrápání, pití slánkou.

Mohou se pouţívat i další metody – např. CVNCV zkouška, která hodnotí zejména
rychlost uzávěru či velofaryngometr, kterým lze měřit vzdálenost mezi zadním okrajem
vela a zadní stěnou hltanu (faryngu).
3.2

Logopedická diagnostika
Od počátku se k dokumentaci řeči doporučuje pouţívat kromě zápisu i zvukový

záznam. V současnosti je nejlepší dokumentací videozáznam, který zaznamenává kromě
řeči i případné kompenzační mechanismy, neverbální chování i vzhled dítěte, který
prochází během operace zejména u celkových rozštěpů výraznou proměnou
v pozitivním smyslu. Srovnání jednotlivých záznamů výborně slouţí k hodnocení
správnosti terapeutických postupů. Základ logopedické diagnostiky tvoří spontánní,
dobrovolný a souvislý řečový projev.(Škodová, Jedlička a kol., 2007)
3.2.1 Vyšetření nosní rezonance
Při palatolalii bývá různý stupeň nosní rezonance. Při logopedické diagnostice se
nejprve musí zaznamenat, zda se jedná pouze o změnu dočasnou, nebo změnu trvalou.
Na subjektivním hodnocení vyšetřujícího je hodnocení zaloţeno. Při diagnostice poruch
nosní rezonance se pouţívá dotazník, který vyplní rodiče a doplní tak potřebné
specifické, logopedem získané anamnestické údaje. K diagnostice hypernazality se
nejčastěji pouţívá Czermakova zkouška a Gutzmanova A-I zkouška. Můţe se pouţít
i zjednodušená modifikace uvedeného Gutzmanova principu pro malé děti, které
střídavě vyslovují samohlásky I a U při stlačených a uvolněných nosních chřípích.
Stejně můţou děti fonovat prodlouţený vokál (I, U, E), nebo některou frikativu,
například F a S. Coţ ovšem nemá potřebnou validitu v případě kombinace hypernazality
s hyponazalitou.
Kromě výše uvedených diagnostických zkoušek se mohou pouţít vyšetřovací
postupy, které vycházejí z hodnocení rezonance, např. prostřednictvím – nesmyslných
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slabik (bit-bít, bet-bét, bat-bát, bot-bót, but-bút), slov s nosovkami (noviny, námaha,
nanuk), vět s převahou nosovek ve slově apod. Nejčastěji se pouţívají k hodnocení
poruch nosní rezonance hodnotící škály. Hodnotící škály mohou být vícebodové,
případně vícestupňové. Při posuzování nosní rezonance je nutné vzít v potaz i určité
národní, dialektové nebo i „módní“ esteticky cílené odchylky a specifika vyšetřované
osoby. Poruchy rezonance, které jsou zapříčiněné velofaryngeální insuficiencí jsou
obvykle spojeny s poruchou artikulace i fonace. (Kerekrétiová, 2008)
3.2.2 Hodnocení artikulace
Důleţitou součástí logopedického vyšetření palatolalie je hodnocení artikulace.
Artikulace je obvykle posuzována podle subjektivního hodnocení na základě
sluchového vnímání jednotlivých fonémů. V diagnostickém vyšetření jsou pouţívány
slovní artikulační testy (kdy vyšetřovaný opakuje testované slovo po vyšetřujícím),
výhodnější jsou obrázkové slovní artikulační testy (kdy vyšetřovaný jmenuje předměty,
osoby, či děj znázorněný na obrázku). Artikulace kaţdé hlásky se hodnotí na začátku,
uprostřed a na konci slova, a to jak ve spojení se samohláskami, tak i s různými
souhláskovými shluky. Do záznamového archu se pak zaznamenává, zda se jedná
o artikulaci správnou, nesprávnou, o nahrazování či vynechávání. Testy musí odpovídat
věkovým a vývojovým zvláštnostem vyšetřovaných.
U dětí s orofaciálními rozštěpy po operaci rozštěpu patra postačí, kdyţ dítě řekne
několik jednoduchých slov, které jsou mu známé – např. baba, papá, tata, dada apod.
v rámci tzv. screeningového vyšetření artikulace. Coţ postačí pro předběţnou orientaci
i stanovení předběţné prognózy s ohledem na další vývoj jeho řeči – ať uţ správné,
nebo nesprávné. V případě palatolalie jsou důleţité i tzv. specifické artikulační testy,
které jsou zaloţené na hodnocení artikulace těch hlásek, které vyţadují nejpevnější
patrohltanový závěr a dostatečný intraorální tlak vzduchu. Nejpřesnější informaci
o artikulaci poskytuje spontánní řečový projev, který je mírně zrychlený a citově
podbarvený. Jako kritérium, které slouţí k vyhodnocení artikulačních testů, se můţe
pouţít způsob a místo tvorby jednotlivých hlásek. Stejně tak i dostatečnost intraorálního
tlaku vzduchu a přítomnost úniku vzduchu nosem slyšitelného, nebo jen viditelného –
na zrcadle, kovové špátli.
V klinicko-logopedické praxi je potřebné zaznamenat pro hodnocení artikulace také
příčinu nesprávné artikulace – např. nedostatečný retní závěr, nesprávně artikulující
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orgán – jeho polohu i funkci, poruchu chrupu, polohu, velikost a tvar jazyka. Důleţité je
rovněţ zaznamenat, zda se jedná o mogilalii, paralalii, nebo dyslalii. Při hodnocení
artikulace je nutné postupovat podle zásady komplexnosti. (Kerekrétiová, 1997)
3.2.3 Hodnocení srozumitelnosti řeči
Nejlépe se vyhodnotí srozumitelnosti řečového projevu v plynulé konverzační řeči
přímo, nebo ze záznamu. Záznam musí být kvalitní. Za vhodné je povaţováno
dvouminutové vyprávění o známém tématu. Pro záruku objektivnosti se pouţívá stejný
řečový vzorek, jako je čtení ze seznamu zvolených slov, čtení příběhu, nebo popis
obrázku. Mohou se také pouţít nesmyslné slabiky a slova, nedokončené i celé věty.
Rovněţ se pouţívají také hodnotící škály, které jsou jednoduché, časově nenáročné.
Dále se např. pouţívá výpočet indexu srozumitelnosti slabik a slov či identifikační
metoda. Identifikační metoda je náročná na čas, je sloţitější, ale poskytuje detailnější
fonetickou analýzu. Při hodnocení srozumitelnosti řeči je dobré pouţít kombinaci
různých metod. Hodnocení srozumitelnosti řeči je významným ukazatelem úspěšnosti
operačních a jiných lékařských výkonů. Srozumitelnost řeči hraje významnou roli spolu
s estetickým vzorem pro sociální adaptaci.(Kerekrétiová, 2008)
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4

Terapie
„Péče o dítě s rozštěpem je vţdy týmová a komplexní. Pro její zabezpečení je

nezbytná úzká spolupráce lékařských i nelékařských oborů a jejich vzájemná
komunikace“ (Škodová, Jedlička a kol., 2007, s. 245). Základní tým odborníků tvoří:


z lékařských oborů – neonatolog, pediatr, plastický chirurg, foniatr,
stomatolog-ortodontista eventuálně i stomatochirurg, genetik, teratolog;



z nelékařských oborů – klinický logoped, klinický psycholog, pedagog,
případně speciální pedagog.

Proces léčby je během na dlouhou trať – probíhá prakticky od narození do
dospělosti. Centrem zájmu výše jmenovaných odborníků není jen vrozená vývojová
vada, ale především dítě nebo dospělý s touto vadou. Rovnocenným členem
terapeutického týmu jsou samozřejmě i rodiče dítěte, kterých se především tato vada
dotýká. V České republice jsou dvě centra pro léčbu rozštěpových vad – jedno se
nachází v Brně a druhé v Praze. (Škodová, Jedlička a kol., 2007)
Během posledních padesáti let se stal týmový přístup v komplexní péči o osoby
s orofacilním rozštěpem určitou normou – standardem, k zajištění jejich efektivní léčby.
Jako důkaz pro toto tvrzení slouţí i dosaţené řečové výsledky. Jak uvádí Kerekrétiová
(Kerekrétiová, In Lechta, 2005, s. 89) „bez vzájemné interakce různých odborníků
a rodiny, která je zaloţena na komunikaci, kooperaci a koordinaci, by nebylo moţné
dosáhnout konečného cíle“.
4.1

Lékařská terapie
Kaţdý člen lékařského týmu má svou nezastupitelnou roli. Odborníci, kteří mají

dítě v péči v konkrétní etapě terapeutického procesu, by se měli, pokud to lze, navzájem
znát a znát i moţnosti terapeutického působení, jeţ má kaţdá konkrétní odbornost
v terapii této vývojové vady. Členové lékařského týmu, jejichţ oblast působení
bezprostředně souvisí s činností oboru klinická logopedie (včetně krátkého nástinu
jejich péče) jsou:


Pediatr (neonatolog) – nejčastěji jako první diagnostikuje tuto vývojovou
vadu (týká se to zejména viditelných typů rozštěpů). Povinností pediatra je
mimo úzké spolupráce s rodiči rovněţ zabezpečit, aby se rodiče s dítětem
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dostavili do centra pro léčbu rozštěpových vad do tří měsíců věku dítěte a na
foniatrii v místě bydliště kolem jednoho roku.


Plastický chirurg – plastická operace rtu se provádí kolem půl roku věku
dítěte (dnes uţ i pár dní po narození dítěte, jak vyplývá z níţe popsaných
případových studií). Důleţitý je i kosmetický efekt operace. Operace patra se
provádí různými operačními postupy a věk operovaného dítěte se pohybuje
mezi 2 – 4 lety (dnes opět jiţ dříve, jak vyplývá z níţe popsaných
případových studií).



Stomatolog – péče stomatologa začíná brzy po narození a končí uzavřením
vývoje čelistí. Spolupráce více odborníků – např. ortodontisty, čelistního
chirurga, protetika…



Foniatr – u rozštěpu patra je kladen důraz na včasnou operaci z důvodu
vývoje řeči, resp. artikulace. (Škodová, Jedlička a kol., 2007)

4.1.1 Specifika foniatrické péče
Úzce spolu v péči o děti s velofaryngeální insuficiencí souvisí foniatrická
a logopedická péče. Foniatrická péče začíná dříve, trvá aţ do dospělosti, respektive do
ukončení růstu obličeje. Pro zajištění optimálního výsledku pro pacienta je nezbytná
oboustranná spolupráce těchto dvou oborů.
Základní úkoly foniatra v péči o děti s velofaryngeální insuficiencí


včasná diagnostika;



informace, či konzultace s rozštěpovým centrem;



spolupráce s místními logopedy;



sledování celkového vývoje řeči;



sledování palatofonie;



pravidelné sledování stavu sluchu;



indikace některých operačních výkonů (např. tonsilektomie – odstranění
krčních mandlí…);



indikace, vyzkoušení a předpis sluchadel;



sledování nosní průchodnosti a koordinaci s výkony plasticko-chirurgickými;
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4.2



spolupráce s logopedem, psychologem, pediatrem;



konzultace se stomatologem a další úkoly. (Vohradník, 2001)

Logopedická terapie
Součástí komplexní týmové péče o osoby s rozštěpy je logopedická terapie. Sovák

(1978) rozdělil logopedickou terapii na péči předoperační a pooperační. Doba operace
závisí na mnoha faktorech – nezastupitelnou úlohu v tom sehrává i typ pracoviště.
I v současnosti preferují některá pracoviště spíše pozdější zákrok, jiná naopak preferují
zákrok co nejdříve. Co se týče vývoje řeči, tak trend včasných palatoplastik je velmi
vítaný a pro logopedickou péči vhodný. (Škodová, Jedlička a kol., 2007)
Raná logopedická péče
Důleţité je v první řadě zajistit správný vývoj řeči dítěte, a to zejména po obsahové
stránce. Artikulaci vzhledem k malé aktivní slovní zásobě prozatím upravovat nelze.
Klinický logoped informuje rodiče o funkcích, které byly u jejich dítěte poškozeny.
Seznámí je s problémy, které by mohly během vývoje řeči nastat, a poučí je, jak jim
předcházet. Klinický logoped naučí rodiče také základním cvičením pro rozvoj
motoriky mluvidel i činnostem, které s řečí zdánlivě nesouvisí, ale pro její vývoj jsou
důleţité. Přímá individuální logopedická péče začíná tehdy, kdyţ je dítě ochotno
s logopedem přímo spolupracovat (cca ve 3 letech). (Škodová, Jedlička a kol., 2007)
Předoperační péče
Náplň předoperační péče závisí na věku dítěte, stupni jeho psychické zralosti,
vývojovém stupni řeči a také na sociokulturní úrovni rodiny. Nejdůleţitější je stanovit
přiměřené nároky na dítě i rodinu při tvorbě individuálního terapeutického plánu,
vhodná motivace.
Ve fázi – příprava na operaci, podrobně a opakovaně klinický logoped informuje
rodiče o změnách ve zvuku řeči po operaci, připravuje je na velmi pravděpodobné
zhoršení řeči dítěte a vysvětluje důvody této změny. Pouţít můţe např. zvukové
záznamy dítěte, které uţ operaci a pooperační logopedickou péči absolvovalo v plném
rozsahu, coţ jim pomůţe zvládnout psychicky obtíţné období a přijmout důsledky
operace. Pokud se tato fáze opomene, můţe se to negativně podepsat na důvěře rodičů
k logopedovi, včetně zpochybnění kvality dosavadní péče. Audio – nebo videonahrávka
je součástí přípravy na operaci. (Kutálková, Palodová, 2007)
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Pooperační péče
V této fázi je úkolem a cílem klinického logopeda vybudovat společensky
přijatelnou a srozumitelnou mluvenou řeč. Pooperační logopedickou péči je nutno
zahájit nejpozději do šesti týdnů po operaci patra, pokud se neobjevily ţádné další
komplikace. (Škodová, Jedlička a kol., 2007)
4.2.1 Zlepšení funkce velofaryngeálního uzávěru
Sovák (1978) popsal

průpravná cvičení, která mají zdokonalit činnost

patrohltanového uzávěru. Tato cvičení nemají být nikdy samoúčelná. Řadí se k nim:


Masáţe měkkého patra – ty se provádějí nejčastěji digitálně (prstem), mají
zabránit tvoření pooperačních jizev a mohou posílit stahy patra
u nedostatečných kontrakcí.



Dechová a foukací cvičení – slouţí k nácviku usměrnění výdechového
proudu ústy. Vyuţívá se při nich nejrůznějších her – nejlépe poslouţí ty hry,
kdy lze správnost výkonu zkontrolovat zrakem, nebo hmatem.



Sací cvičení.



Polykací cvičení – nejprve dítě polyká husté tekutiny, potom řidší. Při
nácviku polykání sílí svalstvo uzávěru. Vhodný je nácvik pití brčkem,
jelikoţ to se daří jen při dostatečném patrohltanovém uzávěru.

4.2.2 Odstraňování narušené nosní rezonance
Logopedická korekce má dobrou prognózu tehdy, pokud je velofaryngeální
mechanismus dostatečný, ale dítě jej ještě při řeči nepouţívá a otevřená huhňavost trvá
návykově dál. Důleţité sloţkou logopedické korekce otevřené huhňavosti je tzv.
sluchový diferenciační výcvik. Cílem sluchového diferenciačního výcviku je
identifikovat hypernazalitu v řeči jiných, ve vlastní řeči ze záznamu a ve vlastní přímé
řeči. Vhodná jsou i tzv. kontrastní cvičení. Při nich jsou střídavě vyslovovány
nazalizované a nenazalizované vokály, slabiky, i slova. Pro dítě s palatolalií je jeho
hypernazalická řeč shodná jako řeč jeho okolí. Někdy, teprve aţ dosáhne věku 7 – 8 let,
si uvědomí rozdíl a naučí se ho rozpoznávat. (Kerekrétiová, 2008)
Při korekci narušené nosní rezonance je třeba soustředit se i na zlepšení směru
výdechového proudu (cvičení, které se osvědčilo je např. pískání nebo foukání spojené
38

s fonací). Dále je třeba se zaměřit na zmenšení moţnosti úniku vzduchu do nosu. Na
kontrolu, zda vzduch uniká či neuniká nosem, je moţné pouţít zrcátko, kovovou
destičku, otofon (či vatové tamponky na niti, plamen svíčky apod.). (Škodová, Jedlička
a kol., 2007)
4.2.3 Korekce vadné artikulace
Základní postupy úpravy artikulace se příliš neliší od postupů, které jsou pouţívány
u dyslalie. Platí obecné zásady, pouţívané jiţ v minulosti, k nimţ přibyly nové. Stále
obecně platná zásada individuálního přístupu je doplněna obecně platnou logopedickou
zásadou (korekce nesprávné výslovnosti je zaloţena na speciálních cvičeních). V co
největší moţné míře je nutné aplikovat zásadu multisenzoriálního přístupu, minimální
akce, krátkodobých cvičení, pouţívání pomocných hlásek – vadnou výslovnost zásadně
nenapravujeme, ale vyvozujeme hlásky nové – správné.
Co se týče nácviku správné artikulace, je dobré vycházet z napodobování různých
přírodních zvuků. Princip minimální akce je důleţité dodrţovat ve zvýšené míře.
Všechna cvičení by měla být prováděna v úplném fyzickém a psychickém uvolnění.
Kdyţ se vyskytuje hrtanový ráz jako kompenzační mechanismus, začíná se nácvik
šeptem. Při korekci vadné artikulace jsou pouţívány i přímé metody, při kterých se
vychází ze správně artikulovaných pomocných hlásek. Korekce artikulace by měla
probíhat systematicky a plánovaně. Korekce artikulace má čtyři základní etapy:


přípravná cvičení;



vyvození hlásky;



fixace;



automatizace správné výslovnosti. (Kerekrétiová, 2008)

Přípravná cvičení
Přípravná cvičení se skládají z cvičení oromotoriky a nácviku fonematické
diferenciace. Tato cvičení jsou velmi uţitečná tehdy, kdyţ je dítě tzv. pasivní a jazyk
a rty nepouţívá, či je pouţívá jen v omezené míře. K jejich zařazení do terapie je nutné
přistupovat individuálně, dle potřeb kaţdého pacienta.
Výcvik fonematického sluchu je rovněţ velmi důleţitý u osob s orofaciálními
rozštěpy. Děti učíme poznávat a rozlišovat zvuky, které vydávají různé předměty,
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hudební nástroje, určovat směr, ze kterého zvuk přichází, poznávat rytmus apod. V další
fázi fonematické diferenciace děti učíme rozlišovat správnou a huhňavou řeč, správnou
a nesprávnou artikulace – nejdříve u vrstevníků, potom svou vlastní. (Kerekrétiová,
2008)
Vyvozování hlásek
Samohlásky vyvozujeme před zrcadlem v pořadí A, O, U, E, I. Při vyvozování
jednotlivých souhlásek se obecně doporučuje začínat neznělými závěrovými orálami
v koncovém postavení před znělými. Velárám by měly předcházet labiální a lingvální
závěrové hlásky. Také se doporučuje pouţít párové nosní opozice, jsou-li správně
artikulované, a stlačením chřípí docílíme jejich orální podoby (M-P, N-T, zadní N-K).
Orální závěrové hlásky jdou nejhůře nacvičit na začátku slabiky a slova, tudíţ je
doporučeno nacvičovat je šeptem v koncovém postavení. Pořadí nácviku jednotlivých
hlásek se přizpůsobuje individuálním odlišnostem a potřebám kaţdého dítěte. Výše
uvedené doporučené pořadí slouţí pouze jako pomocné vodítko – volba pořadí záleţí na
logopedovi.
Vyvozením hlásky logopedická korekce porušené artikulace při palatolalii nekončí.
Potřebná je zejména její fixace ve spojení s jinými hláskami v různých seskupeních aţ
po její zautomatizování a pouţívání v běţné řeči. K tomuto účelu se pouţívají různá
slabičná, slovní, větná a textová cvičení. Cvičení vyţadují u palatolaliků delší čas, neţ
jak je tomu při běţných dyslaliích. (Kerekrétiová, 2008)
4.2.4 Terapie na zlepšení srozumitelnosti řeči
Aby se řeč při palatolalii stala lépe srozumitelnou, přispívají k tomu cvičení
zaměřená na zlepšení funkce patrohltanového uzávěru, cvičení na sníţení, případně
odstranění nosního úniku vzduchu. Významnou pomocí jsou rovněţ artikulační cvičení
s nácvikem správné výslovnosti, jelikoţ ta ovlivňuje srozumitelnost výrazněji neţ
porucha nosní rezonance (hypernazalita). Pozitivní úlohu má také korekce hlasových
poruch, které se při palatolalii vyskytují. Nemalou úlohu mají i prozodické vlastnosti
řeči, řečový styl a určitý cit pro řeč a jazyk. Je důleţité dbát na přiměřené, případněji
pomalejší tempo, melodii, správný přízvuk i rytmus. Od osob s rozštěpovou vadou
poţadujeme precizní řečový styl s jasnou a zřetelnou artikulací při dostatečně velkém
čelistním úhlu. (Kerekrétiová, 1997).
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5

Prognóza, prevence
V těchto dvou kapitolách krátce popíši, jak si stojí prognóza a jak vypadá prevence

u osob s orofaciálními rozštěpy.
5.1

Prognóza
„Prognóza palatolalie je v současné době díky novým diagnostickým moţnostem,

operačním technikám, lepší dostupnosti kvalitní a komplexní odborné péče i lepší
informovanosti veřejnosti velmi dobrá“ (Škodová, Jedlička a kol., 2007, s. 256). Ovšem
je třeba zdůraznit, ţe je prognóza velmi individuálně podmíněna jak klinickým obrazem
příčiny a symptomatologií palatolalie, tak i psychikou a sociálním prostředím. Prognóza
závisí na včasném a plánovitém lékařském ošetření, na jeho úspěšnosti. Předpokladem
dobré prognózy řeči je také systematická, pravidelná a intenzivní intervence prováděná
logopedem, samozřejmě ve spolupráci s rodiči. (Kerekrétiová, 2008)
Úspěch logopedické terapie tkví také ve věku dítěte při zahájení péče, v intelektu
dítěte i matky, na stavu sluchu, osobnosti dítěte. Svoji roli hraje také vůle, vytrvalost
a míra ochoty dítěte i rodičů ke spolupráci se členy terapeutického týmu, závisí také na
kvalitě tohoto týmu.
Pokud je chirurgický zákrok proveden včas a s následným dostatečným
velofaryngeálním uzávěrem při současné systematické logopedické péči, řeč se dostane
na potřebnou komunikační úroveň, nebo aţ na její normu ještě v předškolním věku.
U těţkých palatolalií s přetrvávajícím velofaryngeální insuficiencí je třeba se spokojit
i s minimálním zlepšením. Pokud nejsou znát ani přes intenzivní péči v řeči pokroky, je
nutné odeslat pacienta k dalšímu chirurgickému řešení. Pokud ani další operační
zákroky nezlepšují situaci, zaměřuje se logopedická péče na dosaţení alespoň takového
stupně srozumitelnosti, aby byla pacientovi umoţněna verbální komunikace.
Pokud je terapie zahájena včas, rodina dobře spolupracuje, je výskyt těţkých
palatolalií a v návaznosti na to těţce společensky handicapovaných jedinců spíše
výjimkou. (Škodová, Jedlička a kol., 2007)
5.2

Prevence
„Problematika prevence vzniku rozštěpových vad obličeje je kvůli různorodosti

působících faktorů velice sloţitá. V současnosti není známá a odstranitelná přesná
příčina vzniku této vady. Proto také přes pokrok medicíny, vědy a techniky do současné
41

doby nebyla nalezena jediná, jednoznačně účinná, metoda prevence“ (Dušková a kol.,
2007, s. 15). V širším slova smyslu spadá prevence palatolalie do oblasti medicíny –
zejména lékařské genetiky - ta se zaměřuje na předcházení vzniku vývojových vad.
Včasný a úspěšný chirurgický zákrok má rovněţ významný podíl na prevenci.
(Škodová, Jedlička a kol., 2007)
Logopedická prevence je nedílnou součástí logopedické péče. Logopedická
prevence se dělí na:


Primární logopedickou prevenci – která můţe být chápána jako předcházení
vzniku narušené komunikační schopnosti prostřednictvím logopedického
poradenství. Rodič dostane potřebné informace o příčinách, příznacích
a důsledcích, které souvisejí s problematikou orofaciálních rozštěpů. Děje se
tak pomocí osvětové činnosti (letáky, broţury…).



Sekundární logopedickou prevenci – ta je zaměřena na předcházení, nebo
bránění

vzniku

patologických

rezonančních,

fonačních,

dechových

a artikulačních návyků i všech dalších faktorů, které ovlivňují stupeň
palatolalie.


Terciární logopedickou prevenci – ta je zaměřena na zamezení vzniku
a předcházení neţádoucích psychosociálních důsledků, které tato vývojová
vada můţe druhotně vyvolávat. (Kerekrétiová, 2008)

Prevence rozštěpových vad podáváním kyseliny listové
„Výzkumy zabývající se korelací mezi zvýšeným příjmem kyseliny listové a výskytem
orofaciálních vad ukazují na preventivní účinek kyseliny listové na vznik těchto vad“
(Dušková a kol., 2007, s. 18). Pokud jsou podávány vysoké dávky kyseliny listové (tj.
nad 6 mg/den), tak mají tyto dávky protektivní vliv. Nízké fyziologické dávky (0,8
mg/den) protektivní vliv nemají. K zabránění opakování rozštěpů obličeje by měly ţeny
uţívat v časných stádiích těhotenství pod lékařským dozorem vysoké dávky kyseliny
listové. Kyselina listová má také příznivý dopad na sníţení rizika malformací končetin,
vylučovacího, kardiovaskulárního a nervového systému. (Dušková a kol., 2007)
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PRAKTICKÁ ČÁST
6

Výzkumné šetření a jeho charakteristika
Výzkum, hlavní cíl, dílčí cíle

6.1

V praktické části bakalářské práce se věnuji kvalitativnímu výzkumu s vyuţitím
případových studií. Zabývám se logopedickou intervencí u dětí a dospělých
s rozštěpovými vadami s důrazem na diagnostiku, terapii a prognostické faktory. Objekt
výzkumu představují děti a dospělí různého věku s rozštěpovou vadou, podle nichţ
bude posuzována úspěšnost logopedické intervence.
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit na základě informací z případových studií, jak
probíhá lékařská a logopedická péče o děti a dospělé s rozštěpem nyní a jak probíhala
péče dříve - zásadní rozdíly. Přitom jsem kladla důraz na to, abych získala co
nejkomplexnější informace o jejich ţivotě a mohla si tak utvořit celkový pohled na tuto
problematiku. Hlavní výzkumnou otázkou, která vyplývá z hlavního cíle tedy je: Je
u osob s orofaciálním rozštěpem v současnosti lékařská a logopedická péče oproti
minulosti tak odlišná, ţe má zásadní vliv na komunikaci, vzhled, kvalitu ţivota?
Dílčí cíle a otázky byly dle formulace výše uvedeného hlavního cíle stanoveny
takto:
1. Porovnat výskyt orofaciálních rozštěpů u jednotlivých případů – Je to první
výskyt v rodině, nebo se jiţ rozštěp vyskytl u matky, otce apod.?
2. Porovnat, kdy byla u dětí a současných dospělých rozštěpová vada
diagnostikována – Bylo to v období prenatálním, perinatálním?
3. Porovnat informovanost rodičů o problematice orofaciálních rozštěpů
v dnešní době a dříve. Včetně toho, kde rodiče informace získávali. – Je či
byla informovanost rodičů dostatečná, z jakých zdrojů?
4. Porovnat dobu, kdy byly provedeny jednotlivé operace u dětí a u současných
dospělých. – Operace proběhly ve stejném věku, dříve, či později?
5. Porovnat průběh logopedické péče u jednotlivých případů – v kolika letech
se začalo s logopedickou péčí, jak dlouho logopedická péče probíhala, jakou
„formou“. Kvalita řeči u jednotlivých případů. – Je či byla logopedická péče
u jednotlivých případů dostačující, či nikoliv?
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6.2

Vlastní realizace výzkumu
Prvním krokem výzkumu bylo stanovení výše uvedeného hlavního cíle a od něj se

odvíjejících dílčích cílů, které se pozvolna rozrůstaly, jak přibývaly nové a nové
informace pro sestavení případových studií.
Dalším krokem byl výběr vhodných metod, díky kterým bych získala všechny
potřebné informace pro případové studie.
Po prostudování odborných zdrojů jsem se rozhodla pro dvě metody, a to –
zúčastněné pozorování a rozhovor. Tedy metody kvalitativního charakteru, které mi
poskytnou dostatečné mnoţství údajů, které potřebuji pro napsání případových studií
a stanovení závěrů.
Rovněţ jsem si sestavila jak pro rodiče dětí, tak pro dospělé otázky, které se týkaly
jak rodinné, tak osobní anamnézy. Tyto otázky slouţily jako podklad při rozhovoru.
Dále jsem oslovila ordinaci klinické logopedie ve východních Čechách, seznámila
je s tématem mé bakalářské práce, s cílem práce. O tomto pracovišti jsem věděla, ţe má
v péči 4 děti s rozštěpovou vadou. Co se týče dospělých pacientů s rozštěpem – oslovila
jsem foniatrickou kliniku ve středních Čechách. Bohuţel ani s jedním pracovištěm
nebyla moţná delší spolupráce z důvodu časové vytíţenosti jejich pracovníků.
Oslovila jsem tedy Občanské sdruţení a Nadační fond Šťastný úsměv, o jejichţ
existenci jsem se dozvěděla prostřednictvím internetu a poprosila je o spolupráci.
Účastnila jsem se s nimi logopedického pobytu, kde bylo 12 dětí s rozštěpovou vadou.
Rovněţ jsem byla také na Setkání rodin rozštěpových dětí s odborníky, kde jsem měla
moţnost poznat dospělé, kteří si touto problematikou prošli.
Na těchto akcích Občanského sdruţení a Nadačního fondu Šťastný úsměv proběhlo
pozorování jednotlivých dětí i dospělých, byly provedeny rozhovory. Doplňující
informace k rozhovorům jsem získala pomocí e-mailové korespondence s rodiči dětí
a dospělými. Tuto formu jsme zvolili po vzájemné dohodě – kvůli vzdálenosti a časové
náročnosti.
Po sepsání jednotlivých případových studií následovalo jejich vyhodnocení –
analýza získaných dat. Na základě čehoţ mohlo vzniknout objektivní posouzení
jednotlivých případů, zhodnocení kvality logopedické, lékařské péče a dalších faktorů,
které byly výše zmiňované v dílčích cílech.
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6.3

Seznámení s případovou studií a metodami sběru dat

Případová studie
Případová studie patří k základním výzkumným designům. V odborných zdrojích
ale nepanuje mezi jednotlivými autory vţdy shoda ve vymezení případové studie.
Případová studie je výzkumným designem, jehoţ náplní je velmi podrobné zkoumání
a porozumění jednomu nebo několika málo případů.
Jádrem je vždy samotný případ. „Podstatné vţdy je, ţe v případové studii badatel
usiluje o komplexní porozumění případu v jeho přirozeném prostředí. Cílem je
interpretovat interakce mezi případem a okolím“ (Švaříček, Šedová a kol., 2007, s. 98).
Badatel kromě více informačních zdrojů vyuţívá veškeré dostupné metody sběru dat.
Klíčové jsou všechny formy pozorování, rozhovorů, analýza dokumentů apod.
Vyloučeny nebývají ani metody uplatňované tradičně v kvantitativních šetřeních.
Případová studie vyţaduje dostatek času, aby splnila svůj účel. „Výhodou metody je
moţnost hlubokého poznání podstaty případu, nevýhodou omezenost zobecnitelnosti
výsledků“ (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, s. 177).
Volba případu – případová studie nikdy nemůţe spoléhat na náhodný výběr, vţdy
se jedná o záměrnou volbu. Klíčovým bodem výběru jsou výzkumné cíle a otázky.
Badatel musí vybrat takové jedince, kteří jednak vyhovují jeho výzkumným záměrům,
ale zároveň jsou ochotni podstoupit celé šetření. Součástí výzkumné zprávy z případové
studie by mělo být rovněţ zdůvodnění výběru případů.
V mnohonásobných případových studiích či mnohopřípadových studiích se
badatelé zabývají více případy. V těchto studiích se výsledky vzájemně porovnávají
a nakonec vzniká závěrečná zpráva. Závěry, které vyplývají ze šetření více případů,
bývají ve vědecké obci přijímány jako přesvědčivější.
Fáze případové studie (zdůrazněno je vzájemné prolínání jednotlivých fází):


prvním krokem je určení výzkumného tématu a definování otázek bádání;



druhým krokem je výběr zkoumaného případu, součástí je rovněţ vymezení
metod sběru dat;



významnou etapou je sběr dat, jejich uchování a připravení na analýzu;



analýza a interpretace dat;
45



posledním krokem je vytvoření výzkumné zprávy o případové studii.
(Švaříček, Šedová a kol., 2007)

Zúčastněné pozorování
Zúčastněné pozorování lze dle Švaříčka (2007) definovat jako dlouhodobé,
systematické a reflexivní sledování probíhajících aktivit přímo ve zkoumaném terénu
s cílem objevit a reprezentovat sociální ţivot a proces. Účelem tedy není jen pozorování
samo o sobě, ale rovněţ zprostředkovat nalezené informace čtenáři.
Při zúčastněném pozorování sledujeme studované jevy přímo v prostředí, kde se
odehrávají. Nazývá se zúčastněné proto, ţe dochází k interakci mezi výzkumníkem
a pozorovanými účastníky výzkumu, i kdyţ badatel nezasahuje do výuky (či jiných
činností). V kvalitativních výzkumech je nejčastější zúčastněné pozorování, kdy se
badatel pohybuje ve studovaném terénu a spíše jevy pozoruje, neţ aby je inicioval nebo
se jich přímo účastnil.
Rozhovor
„Výzkumný prostředek pouţívaný při dotazování, spočívající v přímé ústní
komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem či informantem“ (Průcha,
Walterová, Mareš, 1995, s. 190). V kvalitativním výzkumu je rozhovor nejčastěji
pouţívanou metodou sběru dat. Označení, které se pro něj pouţívá, je hloubkový
rozhovor. Hloubkový rozhovor lze definovat jako nestandardizované dotazování
jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem pomocí několika otevřených
otázek.
Za hlavní dva typy hloubkového rozhovoru můţeme označit:


polostrukturovaný rozhovor – vychází z předem připraveného seznamu
témat a otázek;



nestrukturovaný (narativní) rozhovor – můţe být zaloţen jen na jediné
předem připravené otázce a dále se badatel dotazuje na základě informací
poskytnutých zkoumaným účastníkem.

Hloubkový rozhovor netvoří pouze dvě části – rozhovor a přepis rozhovoru. Celý
proces této metody se skládá z výběru metody, přípravy rozhovoru, průběhu vlastního
dotazování, přepisu rozhovoru, reflexe rozhovoru, analýzy dat…
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Příprava rozhovoru – není nic horšího, neţ se na rozhovor předem nepřipravit.
Zaprvé by měl mít badatel teoretický přehled o zkoumaném prostředí. Zadruhé by měla
vést příprava rozhovoru k tomu, ţe si badatel vytvoří schéma základních témat, která
vycházejí z hlavní výzkumné otázky, a ke kaţdému tématu několik otázek, jak by se na
danou skutečnost mohl dotazovat. „Témata pro rozhovor pocházejí z několika zdrojů,
zejména však z odborné literatury, pozorování a z analýzy dokumentů“ (Švaříček,
Šedová a kol., 2007, s. 162).
Rozhovor je do jisté míry strukturovaná konverzace, kterou badatel koriguje
pomocí hlavních, navazujících a pátracích otázek. Typické pro hloubkový rozhovor ve
výzkumu je nesouměrnost moci. Výzkumník má do určité míry odlišnou roli od role
dotazovaného, vede rozhovor, vybírá otázky a téţ v ideálním případě rozhovor
ukončuje. Výběr otázek se liší podle řady kritérií – např. podle typu designu, podle
výzkumného záměru… Délka jednoho hloubkového rozhovoru bývá cca hodinu, hodinu
a půl.
Typy otázek v rozhovoru jsou následující:


úvodní otázky – následují po představení výzkumu, měly by být jednoduché
a měly by dávat najevo empatii s účastníkem;



hlavní otázky – jsou klíčem rozhovoru, jelikoţ nabádají dotazovaného, aby
vyprávěl o tématech tvořících jádro výzkumu;



navazující otázky – jsou namířeny na komentáře a výpovědi účastníka, jsou
zásadní pro získání hloubky, detailu a jemných rozdílů;



nepřímé otázky – mají podobu projektivních otázek a jsou dost obtíţně
interpretovatelné;



dynamické otázky – otázky, které udrţují vzájemnou interakci během
rozhovoru mezi badatelem a účastníkem, jejich cílem je udrţet tok řeči;



ukončovací otázky – jsou nedílnou součástí kaţdého rozhovoru, uzavření
rozhovoru by nemělo probíhat ve spěchu.

Doporučuje se kombinovat rozhovor s pozorováním či dalšími metodami
kvalitativního výzkumu, a to nikoli jako procedura k potvrzení, či vyvrácení výpovědi
dotazovaného, ale k ospravedlnění poznatků získáním dalších informací z jiných
perspektiv. (Švaříček, Šedová a kol., 2007)
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6.4

Seznámení s objekty výzkumu
Objekty mého výzkumu, jak jsem jiţ naznačila, jsou děti a dospělí různého věku

s rozštěpovou vadou.
6.4.1 Děti
V bakalářské práci je celkem 5 případových studií dětí (4 chlapci, 1 dívka). Věkové
rozmezí dětí se pohybuje od 5 do 7 let. Krátké seznámení s dětmi:


Adam, 7 let, levostranný rozštěp rtu a oboustranný rozštěp čelisti a patra.



Bedřich, 6 let, oboustranný rozštěp rtu a patra.



Dominik, 5 let, celkový oboustranný rozštěp.



Kateřina, 5 let, celkový oboustranný rozštěp.



Šimon, 6 let, celkový pravostranný rozštěp.

Děti jsem poznala na logopedickém pobytu v roce 2011. Tam proběhlo i zúčastněné
pozorování, kdy jsem měla moţnost podílet se na skupinové terapii dětí, účastnit se
individuálních logopedických sezení, volnočasových aktivit dětí. Během pobytu jsem si
vedla zápisy (jak ze skupinové, tak individuální terapie), které pak poslouţily jako
doplnění informací do případových studií. Rovněţ jsem vedla rozhovory s jednotlivými
rodiči. Volila jsem polostrukturovaný rozhovor.
Součástí případových studií jsou rovněţ upravené fotografie, které poskytly matky
dětí z rodinného alba. Fotografie jsou upraveny, aby zůstala zachována anonymita dětí.
6.4.2 Dospělí
V bakalářské práci jsou celkem 4 případové studie dospělých (1 muţ, 3 ţeny).
Věkové rozmezí se pohybuje od 18 do 42 let. Krátké seznámení s dospělými:


Dagmar, 42 let, levostranný rozštěp rtu a tvrdého patra.



Jan, 18 let, levostranný rozštěp rtu a patra.



Kristýna, 20 let, celkový pravostranný rozštěp rtu a patra.



Michaela, 27 let, celkový pravostranný rozštěp rtu a patra.

Dospělé jsem poznala na Setkání rodin rozštěpových dětí s odborníky v roce 2011.
Tam jsem s dospělými navázala kontakt, seznámila je se svojí prací, cílem práce.
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Jelikoţ to byla pouze krátkodobá akce, komunikovali jsme pak zejména prostřednictvím
e-mailu. Výjimkou byla pouze 1 ţena, kterou jsem poznala jiţ na logopedickém pobytu.
Opět jsem volila formu polostrukturovaného rozhovoru.
Součástí případových studií jsou rovněţ upravené fotografie, které poskytly dotyčné
osoby ze svého osobního alba. Fotografie jsou upraveny, aby zůstala zachována
anonymita dospělých osob.
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7
7.1

Případové studie
Děti
V této podkapitole vás provedu případovými studiemi jednotlivých dětí. Případové

studie zahrnují základní informace z rodinné anamnézy, podrobné informace z osobní
anamnézy dítěte. Osobní anamnéza zahrnuje údaje od průběhu těhotenství, porodu, přes
prodělané operace, zákroky, vývoj dítěte, logopedickou péči aţ po sociální interakci,
zkušenosti, absolvované akce a největší „problém“.
Adam
Adam je sedmiletý chlapec, který má levostranný rozštěp rtu a oboustranný rozštěp
čelisti a patra.
Rodinná anamnéza:


Matka narozena 1968, zdravotní stav dobrý, neprodělala ţádné váţné
onemocnění.



Otec narozen 1963, zdravotní stav dobrý, neprodělal ţádné váţné
onemocnění.



Sourozenec (dívka) narozena 2003, zdravotní stav dobrý.



Dříve se v rodině orofaciální rozštěp nikdy nevyskytl.

Osobní anamnéza:
Těhotenství, porod


Adam se narodil ve 36. týdnu těhotenství císařským řezem, kdyţ bylo matce
37 let. Porod byl komplikovaný kvůli cerkláţi děloţního hrdla (lékaři
nemohli najít steh), matka dostala epidurální anestezii, podařilo se odstranit
steh, ale pak uţ porod nepokračoval – kvůli tomu bylo přistoupeno
k císařskému řezu. Pokud by nebyla cerkláţ, byl by průběh porodu velmi
rychlý. Těhotenství bylo rizikové, plánované.



Ve 24 týdnů těhotenství bylo zjištěno, ţe bude mít dítě orofaciální rozštěp.
Matce to oznámila gynekoloţka z gynekologického oddělení dnes uţ zrušené
nemocnice Opočno. Doktorka matce neposkytla mnoho informací, dle jejích
slov: „Ţádné informace jsem nedostala, bylo mi pouze řečeno, ţe to je jen
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kosmetická vada, dnes velmi dobře léčitelná. To mě ale pochopitelně v té
době moc neuspokojilo.“ Matka si dohledávala další informace výhradně na
internetu. Kontakty na odborníky, kteří se touto problematikou zabývají,
zprvu neměli vůbec ţádné – „Před porodem vůbec, vše jsem si vyhledala
a zařídila sama. Kontakt na paní doktorku do Brna, která se zabývá
orofaciálními rozštěpy a v roce 2005 začala operovat děti s rozštěpem hned
po narození, dále podrobné vyšetření v brněnské nemocnici na Obilním trhu
a nakonec i porod tamtéţ.“


O tom, jak se jako rodiče dokázali vyrovnat s tím, ţe se jim miminko
s rozštěpem narodí, hovoří matka takto: „Nejprve to byl velký šok, hlavně
jsem do té doby neměla o rozštěpech ţádné informace, představovala jsem si,
ţe se mi narodí dítě s dírou v obličeji, které nebudu moci krmit. Bála jsem se,
ţe to bude mít vliv na můj vztah s manţelem a ţe má nervozita ohrozí i mou
tehdy 2,5letou dceru. K vyrovnání se se situací docházelo postupně. Nejdříve
tím, ţe jsem si sehnala kontakt na paní doktorku do Brna, potom díky tomu,
ţe jsem dostala fotku od jedné maminky, na které byl vyfocen její syn před a
po operaci. Během mé hospitalizace v Brně za mnou dokonce i tato maminka
se synem přijela, takţe jsem měla moţnost vidět, ţe miminko je v podstatě
naprosto normální. K totálnímu vypořádání se situací došlo v Dětské
nemocnici,

kde

jsem

viděla

děti

z onkologického

oddělení

a na

novorozenecké JIP, kde byl chlapeček, který vůbec na nic nereagoval a lékař
doporučoval rodičům ústav. Takţe jsem v podstatě zjišťovala, ţe Adamův
rozštěp není nic strašného, ţe by se mohly stát mnohem horší věci. Se situací
jsem se vypořádávala i tím, ţe jsem o tom mluvila.“


Na otázku, jak vzala tuto informaci rodina, odpovídá matka takto: „Z mé
strany to bylo jednoduché, maminka mi umřela a s otcem se nestýkám. Mé
babičce a manţelově matce jsme to řekli aţ později. Moje tehdy 80letá
babička to na Adámkovi ani nepoznala. S dcerou jsme to nijak nerozebírali,
ve 2,5letech z toho stejně neměla rozum a manţel se s tím snad vypořádal
také dobře, moc o svých pocitech nehovoří. Asi bylo dost důleţité, ţe jsem
byla v pohodě já.“
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Prodělané operace, zákroky


1. operace proběhla 6. den po narození, byl operován ret. Dětská nemocnice
Brno.



2. operace proběhla v 10. měsíci – uzavření patra. Dětská nemocnice Brno.



V letech 2007 – 2010 dostával Adam do uší grometky na vyrovnání tlaku ve
středouší, celkem třikrát.



V roce 2009 byly Adamovi ve FN Brno vytrhány téměř všechny zuby. Kvůli
častým infekcím horních cest dýchacích v prvním roce ţivota a kvůli silným
antibiotikům vyrostly zuby s odvápněnou sklovinou a velmi se kazily.
Adamovi byly ponechány pouze stoličky, které i opravili (pětky nahoře
a dole) a dva dolní řezáky. I přesto se Adam naučil normálně jíst a kousat.



Na duben 2012 je naplánovaná operace, která se bude týkat srovnání nosní
přepáţky (levá strana nosu téměř neprůchodná), úpravy ušních boltců
(z estetického důvodu) a přetaţení sliznice přes čelist, aby došlo k uzavření
otvoru mezi dásní a patrem a přestalo docházet k úniku vzduchu zlepšení
kvality řeči.

Vývoj dítěte


Adam nemohl být kvůli rozštěpové vadě kojen. Do operace (6. den po
narození) ho sestřičky v nemocnici krmily sondou, po operaci ho naučily pít
mléko z kojenecké láhve normální „savičkou“. Ţádnou speciální láhev
nepotřeboval. Přechod z kojenecké stravy na běţnou stravu proběhl
normálně.



Na otázku, jak probíhal u Adama motorický vývoj, matka odpověděla takto:
„Abych byla upřímná, moc si toho z té doby nepamatuji. První rok to byl
neuvěřitelný zápřah jak psychický, tak fyzický. V roce Adam ještě sám
neseděl, tak nás dětská lékařka poslala na neurologii, začali jsme cvičit
Vojtovu metodu (podle cvičitelky nás ale měla lékařka poslat na neurologii
mnohem dříve) a po měsíci cvičení se Adam v postýlce poprvé sám postavil,
cca ve 14. měsících, chodit začal ve 20. měsících.



Vývoj řeči dle Adamovy matky: „Ţvatlání bylo asi stejné jako u jiných dětí,
mluvit začal dost pozdě. Ještě ve 2 letech nemluvil. Do školky šel aţ ve
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4 letech hlavně z toho důvodu, ţe se mi nezdál psychicky vyzrálý a špatně
mluvil, takţe by se s paní učitelkou nedomluvil.“
Logopedická péče


Adam se dostal do péče logopeda poprvé ve 2 letech. Na logopedii začal
docházet z důvodu opoţděného vývoje řeči a špatné výslovnosti. Dochází na
klinickou logopedii do Dobrušky a Brna.



Dochází hlavně na logopedii do Dobrušky, a to dle moţností logopedky 1x
za 14 dní, někdy i 1x týdně. Na logopedii dochází jiţ 4 roky, zpočátku byly
kontroly cca 1x za 2 – 3 měsíce.



Během logopedické péče byly u Adama prováděny masáţe patra a také uţ
rok chodí na flétnu, coţ mu dle matky také prospívá.



Na otázku, po jak dlouhé době, co začal chodit Adam na logopedii, jste jako
rodiče pozorovali zlepšení v řečovém projevu, odpověděla matka takto:
„K velmi výraznému zlepšení došlo při nástupu do školky ve 4 letech,
nicméně stále u nás přetrvává špatná výslovnost, tzv. palatolalie.



Co se týče „úkolů na doma“ z logopedické ambulance, tak nejčastěji
procvičoval ze začátku Adam stimulaci mluvidel, foukání, vyplazování
jazyku a krouţení, tlačení jazykem do tváří apod. Stejný model v podstatě
pokračuje dodnes, tzn. nejdříve rozcvičení mluvidel a poté cvičení
jednotlivých hlásek.



S Adamem nejčastěji cvičí „úkoly“ matka. „Úkoly“ procvičují denně, tak 5 –
10 minut a vţdy během řeči, kdyţ něco špatně řekne, tak ho matka opravuje
a upozorňuje Adama na špatnou výslovnost a to zejména hlásek T, D, N, K,
CH. Vyslovit to umí Adam správně, ale pokud se nesoustředí, tak písmenka
vynechává.



Největší problém činí Adamovi hlásky P, B, T, D, N, K, CH.



Názor matky na spokojenost s řečí dítěte – „Kaţdý, kdo Adama vidí po delší
době, říká, ţe se kvalita řeči neustále zlepšuje. Já sama vidím také výsledky,
ale jde to velmi pomalu.“



Na otázku, co si myslí o tom, jestli je u Adama logopedická péče dostačující,
odpověděla matka takto: „Domnívám se, ţe ano. Velmi mě ale mrzí, ţe
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nejsou ve školkách pracovníci, kteří by měli logopedické vzdělání a mohli
s dětmi denně dopoledne pracovat. Tento týden měl Adam ve školce vánoční
besídku a já jsem zjistila, ţe minimálně 10 dětí z cca 24 má špatnou
výslovnost. A to jsou zdravé děti, které ţádný jiný problém nemají.“
Sociální interakce, zkušenosti


Začlenění Adama do kolektivu vrstevníků proběhlo bez problémů. Jeho
matka o tom říká: „Adámek zatím chodí do školky a tam ţádné problémy
nebyly. Chodí také na různé krouţky, zpívání, malování, pískání, plavání
a dobrovolní hasiči. Většinou problém ţádný není. U dětí, které jsou na něj
zvyklé, vůbec ne. Děti, které ho neznají, se mu někdy smějí, např. na
dovolené. Adam je naštěstí v tomto směru docela pohodový a navíc uţ s ním
o tom mohu hovořit, takţe mu vysvětluji, ţe mu paní doktorka pusinku spraví,
a jednou bude mít stejné zoubky jako my a bude normálně mluvit. A ţe
nemluví špatně kvůli rozštěpu, ale kvůli tomu, ţe má „líný“ jazýček.“



Co se týče učitelského personálu, tak prý mají na paní učitelky štěstí.



Na otázku, jak se dítě vyrovnává s pobyty v nemocnici, mi matka
odpověděla toto: „Kdyţ jsme jeli naposledy do Brna na kontrolu, tak to
Adam okomentoval slovy „hurá, dostanu bonbón“. Veškeré kontroly i pobyty
v nemocnici zatím snáší velmi dobře, já jsem vţdy s ním, pokud nás čeká
nějaké vyšetření či zákrok, tak o tom s Adamem mluvím, i několik měsíců
dopředu a snaţím se mu vysvětlit přiměřeně jeho věku, co ho čeká. Nikdy mu
nelţu v tom, ţe to nebude bolet a ţe to nic není.“



Co se týče zkušeností s lékařským personálem, tak jsou doktoři většinou
příjemní. A ti doktoři, ke kterým Adam často jezdí a zná je, jsou pro něj
spíše kamarády a těší se na ně. Nikdy k nim prý nejede se strachem.

Akce, největší „problém“


Matka je jednou ze zakladatelek Nadačního fondu Šťastný úsměv, takţe byla
téměř na všech Setkáních rodin rozštěpových dětí s odborníky, bylo jich
celkem 5.



Největší problém, s kterým se museli jako rodiče vypořádat v péči o dítě
s rozštěpem, popisuje matka následovně: „Nevím, nejsem si vědoma
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nějakého problému, který by pro nás byl neřešitelný. Velmi těţká je situace,
kdy mi odváţejí dítě na operační sál, to snáším velmi těţko a pokaţdé to
obrečím (nikdy ne před Adamem). Důleţité pro mě je, ţe u většiny operací,
které Adam podstoupil, byla paní doktorka z Brna a k té mám absolutní
důvěru. Jinak bych řekla, ţe všeobecně panuje v naší společnosti netolerance
vůči jakýmkoliv odlišnostem, takţe je jasné, ţe jsme se kolikrát setkali
s odsuzujícími pohledy, hlavně v poslední době kvůli tomu, ţe Adam na svůj
věk vypadá o něco větší a kvalita řeči tomu neodpovídá. Adam je ale velmi
inteligentní, a tak se utěšuji tím, ţe jednou to všem nandá , on sám to snad
zatím tak moc neřeší. Trochu se obávám nástupu do školy. Máme ale štěstí,
ţe bydlíme na malém městě a i škola je spíše rodinného charakteru a s paní
učitelkou se dobře znám. Pokud by mělo k nějakému problému dojít, tak jsem
připravena ho řešit. Ještě kdyţ byl Adámek miminko, tak jsem se zařekla, ţe
udělám vše proto, abych ze svého syna vychovala sebevědomého mladého
muţe, krásný bude díky výše zmiňované paní doktorce .“
Závěr


U Adama přes včasnou lékařskou péči a včasné zahájení logopedické péče
obtíţe v řeči prozatím přetrvávají. Byla u něj patrná a stále je palatolalie,
zejména porucha rezonance (hypernazalita) a porucha artikulace. Porucha
artikulace je patrná u souhlásek, které vyţadují nejpevnější patrohltanový
uzávěr. Adamova řeč je pro okolí srozumitelná. Sociální interakce probíhá
u Adama bez problémů, jen občas se setkává s posměšky od dětí, které ho
blíţe neznají.

Informace pro tuto případovou studii byly získány rozhovorem s matkou,
vlastním pozorováním dítěte při logopedickém pobytu. Matka souhlasí
s uveřejněním výše zmíněných informací a pouţitím fotodokumentace pro
potřeby této bakalářské práce.
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Obr. 1 – Adam, před operací rtu

Obr. 2 – Adam, před operací rtu

Obr. 3 – Adam, 6 měsíců

Obr. 4 – Adam, 6 let

Fotografie byly poskytnuty matkou z rodinného alba.
Bedřich
Bedřich je šestiletý chlapec, který má oboustranný rozštěp rtu a patra.
Rodinná anamnéza:


Matka narozena 1976, zdravotní stav dobrý, neprodělala ţádné váţné
onemocnění.



Otec narozen 1977, zdravotní stav dobrý, neprodělal ţádné váţné
onemocnění.



Sourozenec (chlapec) narozen 1999, zdravotní stav dobrý.



Orofaciální rozštěp se vyskytl ve vzdálené rodině.
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Osobní anamnéza:
Těhotenství, porod


Bedřich se narodil ve 40. týdnu těhotenství, 4 dny po termínu, přirozenou
cestou, kdyţ bylo matce 30 let. Porod lékaři vyvolali, trval asi 2,5 hodiny.
Těhotenství bylo rizikové, plánované.



Rozštěp byl zjištěn u Bedřicha aţ po porodu. Poporodní komplikace srdce.
Matce to oznámil aţ lékař porodník.



Matce nikdo neposkytl ţádné informace, musela si je zjišťovat a hledat
sama. Informace získávala především z internetu.



Matka dostala doporučení na klinickou logopedii do Brna.



Na otázku, jak se dokázali jako rodiče vyrovnat s tím, ţe se jim narodilo
miminko s rozštěpem, odpověděla matka takto: „Manţel byl v klidu. Řekl, ţe
my to zvládneme, hlavně ţe má ručičky a noţičky. Rodina - uţ ani nevím,
docela v klidu.“

Prodělané operace, zákroky


1. operace proběhla asi 3. týden po porodu, operován ret a korekce nosu.
Dříve to nešlo, jelikoţ napřed muselo být operováno srdce. Dětská
nemocnice Brno.



2. operace proběhla v 7. měsíci – operováno patro.



3. operace proběhla ve 4. letech – korekce patra, nosu a jizev rtu po
celkovém oboustranném rozštěpu.



4. operace proběhla v 5. letech – prodlouţení měkkého patra, extrakce
horních řezáků.

Vývoj dítěte


Krmení dle slov matky: „Zkoušeli jsme speciální láhev na rozštěpy, ale nešlo
mu to. Tak jsem mu musela pomáhat mléko stříkat do pusy z obyčejné
kojenecké láhve. Všechno mu teklo z nosu ven.“



Motorický vývoj probíhal takto: „Sám si sedl v 8. měsíci, lézt začal kolem
1. roku, chodit začal v 16. měsících. S hračkami si hrál kolem 8. měsíce.“
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Vývoj řeči – Bedřich si prý začal broukat kolem 8. měsíce. Komplikace při
mluvení byly a jsou. Podle matky bylo poznat, ţe je trochu pozadu.

Logopedická péče


Bedřich začal na logopedii docházet ve 3. letech. Byl mu diagnostikován
opoţděný vývoj řeči, vývojová dysfázie (na doporučení psychologa byl
odeslán na neurologii a dále na EEG). Na logopedii chodí v Kroměříţi
a v Brně.



V Kroměříţi navštěvuje Bedřich logopedii 1x za týden a do Brna jezdí dle
objednání. Na logopedii dochází jiţ 3 roky.



V průběhu logopedické péče byly a jsou prováděny masáţe patra.



Na otázku, po jak dlouhé době, co chodí Bedřich na logopedii, pozorovali
jako rodiče zlepšení v řečovém projevu, odpověděla matka toto: „Napřed
jsme chodili ke klinickému logopedovi a ten se mnou nechtěl komunikovat
a spolupracovat. Béďa chodí do speciální logopedické školky a s nimi jsem
se domluvila a i mi poradili logopeda. Tak jsme ho vyměnili a s paní
logopedkou jsem spokojená a Béďa udělal velké pokroky. Paní logopedka se
mnou spolupracuje a komunikuje a ukazuje, jak s ním mám doma
spolupracovat.“



Co se týče „úkolů na doma“ z logopedické ambulance, tak v první řadě
procvičovali stimulaci mluvidel. Dále cvičení pískání na píšťalku a na flétnu,
brčkem dělat bublinky ve vaně, foukání papírku, nafukování tváří, slabikovat
písničku – Skákal pes přes oves – a to zpíval slabiky la, la, ma, ma, mo, mo,
mi, mi, a, a, a rytmus to mělo písničky Skákal pes.



S Bedřichem nejčastěji cvičí „úkoly“ matka, bratr ho opravuje. Celá rodina
na něj mluví pomalu a hodně ho opravují.



Největší problém mu činí hlásky F, G, D, S, H, CH, R, Ř.



Názor na řeč dítěte: „Chtěla bych, aby to bylo lepší. Jinak jsem s ním
spokojená, velice se snaţí dělat pokroky.“ Logopedická péče je dle matky
u Bedřicha dostačující.
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Sociální interakce, zkušenosti


Na otázku, jak proběhlo začlenění dítěte do kolektivu, odpověděla matka
takto: „Ve školce ho hezky vzali mezi sebe. Protoţe chodí do speciální školky
a jsou tam děti, které špatně mluví. U nás v obci jsou děti, které se na Béďu
špatně dívají, a on za nimi nechodí. A jsou i děti, které si ho vezmou mezi
sebe a hrají si s ním. Ale kdyţ pozná, ţe tam není něco v pořádku a děti se
mu smějí, tak jde od nich pryč a nehraje si s nimi. Potom je jenom se mnou.“



Co se týče zkušeností s učitelským personálem, tak Bedřicha přijali velice
dobře a i matce pomáhají cvičit s ním zadané úkoly, jemnou motoriku atd.
S matkou spolupracují a poradí jí, jak s Bedřichem má cvičit, dostává od
nich do sešitu malé úkoly. Matka je s nimi velice spokojená.



S pobyty v nemocnici se Bedřich vyrovnává docela dobře, ale matka tam
musí být s ním.



Co se týče zkušeností s lékařským personálem, tak na to matka říká toto:
„S lékaři jsem spokojená. Jenom nejsem dostatečně spokojená s některými
zdravotními sestrami. Ty by se měly chovat k dětem lépe.“

Akce, největší „problém“


Matka se s Bedřichem účastnila 2x logopedického pobytu, naposledy v září
v roce 2011. S těmito pobyty je matka velice spokojená. Dle jejích slov jsou
takové pobyty pro děti a rodiče dobrá věc.



Největší problém, s kterým se museli jako rodiče vypořádat v péči o dítě
s rozštěpem, popisuje matka následovně: „Největší problém byl, ţe jsem se
s ním musela naučit co a jak a hlavně být trpělivá, zachovat klid. Jinak to asi
nejde. Zvládáme to a jsem s ním spokojená a jsem na něj velice pyšná.“

Závěr


U Bedřicha jsou obtíţe v řeči prozatím dost výrazné, coţ je dáno zejména
vývojovou dysfázií a s tím spojeným opoţděným vývojem řeči. Bedřichova
řeč je tzv. samohlásková a je nesrozumitelná zejména pro širší okolí. Děti,
které byly společně s Bedřichem na logopedickém pobytu, si po určitém čase
na jeho řečový projev zvykly a akceptovaly ho. U Bedřicha je v důsledku
těţší řečové poruchy narušena i sociální interakce.
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Informace pro tuto případovou studii byly získány rozhovorem s matkou,
vlastním

pozorováním

dítěte

při

logopedickém

pobytu.

Matka

souhlasí

s uveřejněním výše zmíněných informací a pouţitím fotodokumentace pro potřeby
této bakalářské práce.
Obr. 1 – Bedřich, 6 let

Fotografie byla poskytnuta matkou z rodinného alba. Fotografie z doby po
narození nejsou k dispozici.
Dominik
Dominik je pětiletý chlapec, který má celkový oboustranný rozštěp (tedy rozštěp
rtu, čelisti, patra).
Rodinná anamnéza:


Matka narozena 1981, zdravotní stav dobrý, neprodělala ţádné váţné
onemocnění.



Otec narozen 1977, zdravotní stav dobrý, neprodělal ţádné váţné
onemocnění.



Dominik nemá ţádného sourozence.



Dříve se v rodině orofaciální rozštěp nikdy nevyskytl.
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Osobní anamnéza:
Těhotenství, porod


Dominik se narodil ve 40. týdnu těhotenství císařským řezem, kdyţ bylo
matce 25 let. Během těhotenství se nevyskytly ţádné komplikace. Na
vyvolání porodu musela být pouţita vyvolávací infuze. Těhotenství bylo
plánované.



Na běţných ultrazvukových vyšetřeních se nepoznalo, ţe Dominik má
orofaciální rozštěp, takţe se to matka dozvěděla aţ po porodu od porodníka
a primářky z novorozeneckého oddělení.



Z porodnice zařídili převoz Dominika do Brna, ale informace si rodiče
museli dohledávat sami, v Přerově jim toho moc neřekli. Podklady k této
problematice dohledávali rodiče především na internetu. Aţ v Brně se teprve
dozvěděli vše potřebné od doktorky, která se orofaciálními rozštěpy zabývá.
Od této doktorky také získali kontakty na další odborníky. Paní doktorka je
pak k dalším odborníkům odesílala.



O tom, jak se jako rodiče dokázali vyrovnat s tím, ţe se jim narodilo
miminko s rozštěpem, hovoří matka takto: „Celkem dobře, kdyţ se to dá
operacemi zvládnout.“



Na otázku, jak přijala tuto informaci rodina, odpovídá matka takto: „Babička
je zdravotní sestra, tak to vzala taky statečně, jako zbytek rodiny.“

Prodělané operace, zákroky


1. operace proběhla 9. den po narození, operován ret, Dětská nemocnice
Brno.



2. operace proběhla v 7. měsících, operace patra, Dětská nemocnice Brno.



3. operace proběhla v 1,5 roku - operace nosu (zaměřená na „zvednutí“
nosu), operace patra. Dětská nemocnice Brno.



V červnu 2012 plánována znovu operace patra, nefunguje jak má, je moc
zkráceno.
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Vývoj dítěte


Dominik nemohl být kvůli rozštěpové vadě kojen, krmení probíhalo pomocí
Habermannovy láhve, další příkrmy dělala matka řidší pro lepší příjem
potravy. Dále uţ krmení probíhalo normálně.



Motorický vývoj – Dominik lezl v 6. měsících, seděl v 9. měsících po
Vojtově metodě, chodil ve 13. měsících.



Řečový vývoj dle matky: „Broukat začal ve 2. měsících, ţvatlat asi tak ve
třičtvrtě roce, mluvit začal v 15. měsících.“

Logopedická péče


Dominik se poprvé dostal do péče logopeda v 1,5 roce. Na logopedii začal
docházet kvůli špatné výslovnosti, úniku vzduchu nosem (huhňání). Na
logopedii dochází v Přerově do soukromé ambulance klinického logopeda
a téţ chodí do logopedické třídy v mateřské škole ve stejném místě.



Ke klinickému logopedovi dochází 1x měsíčně, ve školce „cvičí“ řeč denně.
Na logopedii dochází 3,5 roku.



V průběhu logopedické péče nebyly prováděny masáţe patra, ani ţádné jiné
podobné metody.



Na otázku: Po jak dlouhé době, co začalo chodit dítě na logopedii, jste
pozorovali jako rodiče zlepšení v řečovém projevu dítěte, mi Dominikova
matka odpověděla takto: „Po 2. návštěvě u klinického logopeda, před
nástupem do školky.“



Co se týče „úkolů na doma“, tak Dominik dostává jak „úkoly“ od klinického
logopeda, tak i od pí. učitelek ze školky. Ve školce mají děti zavedené
pracovní sešity, kam jim paní učitelky lepí různé básničky, slova na
procvičování jednotlivých hlásek… Doma také kloktají a Dominik zkouší
i sání brčkem.



S Dominikem procvičuje nejčastěji „úkoly na doma“ matka, a ve školce
samozřejmě paní učitelky. Úkoly procvičují denně, vţdy kdyţ je chuť,
nálada a čas.



Hlásky, které činí Dominikovi problémy jsou K, G, T, D.
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Dle názoru matky s Dominikovou řečí je v rámci moţností spokojena
a myslí si, ţe je u něj logopedická péče dostačující.

Sociální interakce, zkušenosti


Na otázku, jak proběhlo Dominikovo začlenění do kolektivu vrstevníků,
odpověděla matka takto: „Bez problémů, v logopedické třídě je více dětí se
špatnou výslovností, tak ho berou dobře.“



Co se týče učitelů, tak i zde se nevyskytl ţádný problém. Učitelky ho přijaly
bez výhrad, dokonce absolvovaly nějaká školení.



Na to, jak se Dominik vyrovnává s pobyty v nemocnicích, mi matka řekla
toto: „Špatně, má za sebou váţné onemocnění (transientní myeloaplasii,
první diagnóza byla aplastická anémie). Toto onemocnění bylo způsobeno
virem, který lékaři nezjistili. Dostal transfuzi s krevními destičkami
a červenými krvinkami. Do teď mívá hysterické záchvaty.“



Co se týče zkušeností s lékařským personálem, jejich přístupem, péčí, tak je
to různé. „V Brně jsem spokojená, vše jsem se dozvěděla, v Olomouci taktéţ.
Po porodu v Přerově jsem se o rozštěpu mnoho nedozvěděla.“

Akce, největší „problém“


Na otázku, jestli se rodina účastní akcí, kde se sdruţují s ostatními rodiči
a dětmi s rozštěpem, odpověděla matka takto: „Účastnili jsme se Setkání
rodin rozštěpových dětí s odborníky, logopedických pobytů v roce 2010
a v roce 2011.“



Největší problém, s kterým se museli jako rodiče dítěte s rozštěpem
vypořádat je: „Největším problémem u nás je a bude zvládat další kontroly,
předoperační vyšetření a další návštěvy u lékařů. Informovala jsem se, ţe
bude asi třeba nějakých uklidňujících léků.“

Závěr


U Dominika přes včasnou lékařskou a logopedickou péči obtíţe v řeči
prozatím přetrvávají. Je u něj patrná palatolalie, především obtíţe
v rezonanci (hypernazalita) a artikulaci. Nejméně jsou narušeny nosovky,
nejvíce hlásky, které vyţadují nejpevnější patrohltanový uzávěr. Dominikův

63

řečový projev je pro okolí srozumitelný, hypernazalita v řeči velmi výrazná.
Dominikovo začlenění do kolektivu probíhá bez problémů.
Informace pro tuto případovou studii byly získány rozhovorem s matkou,
vlastním pozorováním dítěte při logopedickém pobytu. Matka souhlasí s uveřejněním
výše zmíněných informací a pouţitím fotodokumentace pro potřeby této bakalářské
práce.
Obr. 1 - Dominik, po narození

Obr. 2 – Dominik, 9. den po porodu

Obr. 3 – Dominik, 7 měsíců

Obr. 4 – Dominik, 5 let

Fotografie byly poskytnuty matkou z rodinného alba.
Kateřina
Kateřina je pětiletá dívka, která má celkový oboustranný rozštěp rtu i patra.
Dcera Dagmar (viz dospělí).
Rodinná anamnéza:


Matka narozena 1970, zdravotní stav dobrý, dříve odstraněna polovina
zvětšené štítné ţlázy, levostranný rozštěp rtu a tvrdého patra.
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Otec narozen 1961, vyšší krevní tlak, jinak zdravotní stav dobrý, neprodělal
ţádné váţné onemocnění.



Sourozenci: nevlastní sestra narozena 1989, zdravotní stav dobrý. Bratr
narozen 2001, zdravotní stav dobrý.

Osobní anamnéza:
Těhotenství, porod


Kateřina se narodila ve 36. týdnu těhotenství přirozenou cestou, kdyţ bylo
matce 36 let. Porod byl rychlý, trval cca 2 hodiny. Během těhotenství se
nevyskytly ţádné komplikace. Těhotenství bylo plánované.



Jelikoţ na ultrazvukových vyšetřeních ani na ţádných jiných vyšetřeních se
neukázalo, ţe miminko bude mít rozštěpovou vadu, dozvěděla se to matka
aţ po jejím narození.



Matka čerpala informace o rozštěpových vadách z internetových stránek
Šťastného úsměvu a také dost z vlastní zkušenosti. Věděla jiţ, o co se jedná,
co bude následovat apod.



Kontakty na další oborníky dostala rodina na Setkání rodin rozštěpových dětí
s odborníky.



Na otázku, jak se dokázali jako rodiče vyrovnat s tím, ţe se jim narodilo
miminko s rozštěpem, odpověděla matka takto: „Bylo to překvapení, zvláště
po všech předběţných vyšetřeních, která nic neodhalila, přestoţe sama
rozštěp mám. Vyrovnáváme se s tím dobře.“ Překvapen byl dle jejích slov
i zbytek rodiny, ale vzali to také velmi dobře.

Prodělané operace, zákroky


1. operace proběhla v 5. dnu po narození, operován ret. Dětská nemocnice
Brno



2. operace proběhla v 9. měsících, operováno tvrdé patro. Dětská nemocnice
Brno.



V plánu je prodlouţení měkkého patra (termín operace ještě není stanoven,
ale měla by proběhnout v průběhu roku 2012).
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Vývoj dítěte


Kateřina nemohla být kvůli rozštěpové vadě kojena. Krmení probíhalo ze
začátku odstříkaným mateřským mlékem z láhve, dále umělou výţivou,
jelikoţ matka mléko ztratila. Láhev měla dudlík s trochu větší dírkou –
matka mačkala dudlík s mlékem Kateřině do pusinky. Dále uţ krmení
probíhalo normálně.



Motorický vývoj dle matky: „Byla od začátku velice šikovná. Seděla zhruba
ve 4. – 5. měsících, lézt začala v 8. měsících. Chodit se naučila sama
s oporou o nábytek, pustila se sama v 1. roce.“



Vývoj řeči dle matky: „Slova - mama, aí (tatí), tak v době začátku chození.
Ţe to bude sloţité, jsme věděli, ale jinak v ničem nezaostávala.“

Logopedická péče


Kateřina se poprvé dostala do péče logopeda ve 2 letech. Na logopedii začala
docházet kvůli tomu, ţe měla velice špatnou výslovnost, některé hlásky
nezvládala vůbec, dle slov matky měla vše pojmenované po svém. Dochází
na klinickou logopedii v Brtnici a v Brně.



Do Brtnice na logopedii dochází 1x za 14 dní a do Brna 1x za půl roku. Na
logopedii dochází 3 roky.



Během dosavadní logopedické péče bylo prováděno vyvozování dávícího
reflexu, ale zatím se moc nedaří.



Rodiče začali pozorovat zlepšení v řečovém projevu zhruba po půl roce.



Co se týče „úkolů na doma“ z logopedické ambulance, tak často procvičují
foukání do papíru, hrají si s bublifukem, sfoukávají svíčky, pomocí brčka
přendávají papírky, přelévají vodu z tváře do tváře, sbírají rty kousky
tyčinek, tvoří hlásky se zacpaným nosem.



„Úkoly na doma“ s Kateřinou procvičuje matka, na logopedii s ní dojíţdí
otec. Úkoly cvičí denně, nejvíce odpoledne nebo k večeru.



Největší problém činí Kateřině hlásky K, CH, T.
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Dle názoru matky by mohla být řeč lepší, ale Kateřina je prý paličatá.
Logopedická péče není podle ní dostačující, chtělo by to chodit častěji, ale
jsou rádi, ţe zatím mají výbornou logopedku.

Sociální interakce, zkušenosti


Kateřinino začlenění do kolektivu vrstevníků proběhlo bez problémů. Rodiče
nikdy nezaznamenali, ţe by se jí děti posmívaly kvůli rozštěpové vadě či ţe
by nastaly nějaké jiné obtíţe.



Co se týče učitelů i zde rodiče nemají ţádné výhrady.



Pobyty v nemocnicích snáší Kateřina vcelku dobře.



Zkušenosti s lékařským personálem dle matky zatím kde byli, tak jsou velice
spokojení.

Akce, největší „problém“


Na otázku, jestli se rodina účastní akcí, kde se sdruţují s ostatními rodiči
a dětmi s rozštěpem odpověděla matka takto: „Účastnili jsme se třikrát
Setkání rodin rozštěpových dětí s odborníky, i logopedického pobytu ve
Vizovicích 2011.“



Největší problém, s kterým jste se museli jako rodiče dítěte s rozštěpem
vypořádat je: „Zvědavost lidí (hlavně dospělých) po příjezdu z Brna,
nakukování do kočárku. Absolutní neznalost o tomto problému, lidé si myslí,
ţe jde o postiţené dítě a ne jen o kosmetickou vadu. Problém po porodu
v Jihlavě - ihned ji odnesli a za dveřmi jsem slyšela ta to teda má. Ukázali mi
ji aţ později.“

Závěr


U Kateřiny obtíţe v řeči prozatím přetrvávají - řeč je hůře srozumitelná.
Kateřina má dobrý řečový potenciál, ale jelikoţ je velmi paličatá a nechce
„cvičit“, jsou pokroky v řeči málo viditelné. Je zde patrná palatolalie
zejména porucha rezonance (hypernazalita) a porucha artikulace. Sociální
interakce probíhá u Kateřiny bez problémů.

Informace pro tuto případovou studii byly získány rozhovorem s matkou,
vlastním

pozorováním

dítěte

při

logopedickém
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pobytu.

Matka

souhlasí

s uveřejněním výše zmíněných informací a pouţitím fotodokumentace pro potřeby
této bakalářské práce.
Obr. 1 – Kateřina, 4 měsíce

Obr. 2 – Kateřina, 6 měsíců

Obr. 3 – Kateřina, 5 let

Fotografie byly poskytnuty matkou z rodinného alba.
Šimon
Šimon je šestiletý chlapec, který má celkový pravostranný rozštěp (tedy rozštěp
rtu, čelisti, patra).
Rodinná anamnéza:


Matka narozena 1974, zdravotní stav dobrý, neprodělala ţádné váţné
onemocnění.



Otec narozen 1968, zdravotní stav dobrý, neprodělal ţádné váţné
onemocnění.
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Sourozenec (chlapec) narozen 2004, zdravotní stav dobrý.



Dříve se v rodině orofaciální rozštěp nikdy nevyskytl.

Osobní anamnéza:
Těhotenství, porod


Šimon se narodil ve 38. týdnu těhotenství přirozenou cestou, kdyţ bylo
matce 30 let. Porod byl rychlý, trval cca 1 hodinu. Během těhotenství se
nevyskytly ţádné komplikace, matka měla jen běţné těhotenské příznaky
jako např. nevolnost, pálení ţáhy. Těhotenství bylo plánované.



Ve 20 týdnu těhotenství bylo zjištěno, ţe bude mít dítě orofaciální rozštěp.
Matce to oznámila lékařka v prenatálním centru. Lékaři v prenatálním centru
matce neposkytli potřebné informace, dle jejích slov: „Lékaři v prenatálním
centru toho příliš nevěděli.“. Odeslali matku k paní doktorce do Brna, která
se rozštěpovou problematikou zabývá. Matka si dohledávala informace
o rozštěpových vadách, kde se dalo – „První byl internet, a protoţe mám
sestru dětskou lékařku, tak nám vyhledala informace z jejích odborných
knih.“ Dle matky se však nikde nepsalo o léčbě, jelikoţ ta se teprve
„rozjíţděla“. Matce chyběly především běţné sociální kontakty na lidi
a rodiče, kteří si tím vším sami prošli. Kontakty na odborníky, kteří se touto
problematikou zabývají, dostali rodiče Šimona od jiţ výše zmiňované paní
doktorky z Brna. Paní doktorka je pak dále posílala k jednotlivým
odborníkům.



O tom, jak se jako rodiče dokázali vyrovnat s tím, ţe se jim miminko
s rozštěpem narodí, hovoří matka takto: „Nevím, prostě to přišlo. Snaţili
jsme se to brát tak, ţe to není katastrofa, protoţe se s tím dá něco dělat.
Nejhorší byla bezmoc po zbytek těhotenství. Kdyţ se narodil, tak jsme byli
šťastní, ţe se to řeší. Postupem času jsme pochopili, ţe to není ţádná
katastrofa. Mezi jednotlivými zákroky jsme fungovali jako s normálním
zdravým miminkem, takţe to zase tak obtíţné nebylo.“ Důleţité také bylo, ţe
je podporovala rodina.
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Prodělané operace, zákroky


1. operace proběhla 7. den po narození, operován ret a korekce nosu, Dětská
nemocnice v Brně



2. operace proběhla v 6. měsících, operováno patro. Operace byla provedena
v Dětské nemocnici v Brně.



3. zákrok proběhl v 18. měsících, dány ventilační trubičky, ORL, nemocnice
Břeclav.



4. operace proběhla ve 2,5 letech, plastika nosu, zaměřená na zprůchodnění
pravé nosní dírky, Dětská nemocnice Brno.



5. operace proběhla v 5 letech, bylo posunuto patro (kvůli tomu, aby se řeč
mohla správně vyvíjet) a byla provedena plastika nosu (dány nostrily),
Dětská nemocnice Brno.

Vývoj dítěte


Šimon nemohl být kvůli rozštěpové vadě kojen, ale pil normálně z kojenecké
láhve s trochu větší dírkou. Při přechodu na tuţší stravu krmení probíhalo
standardně. Dle posouzení matky takto krmení probíhalo moţná i kvůli
tomu, ţe bylo patro „spraveno“ ještě předtím.



Motorický vývoj probíhal dle matky u Šimona jako u jiných, zdravých dětí.
Rodiče nepozorovali ţádné větší odlišnosti od jeho o rok staršího bratra.



Vývoj řeči dle Šimonovy matky: „Moc si to přesně nepamatuji. Vţdy nám
bylo doporučováno nesrovnávat, ale ono se to dá těţko, kdyţ jsou s bratrem
jen o 15 měsíců. Jeho starší bratr mluvil ve 2 letech v celých větách, takţe ve
srovnání s ním se nám jevil pozadu. Relevantnější se nám ale zdálo to, co
nám říkají ve školce, a to bylo, ţe je na tom podobně jako jiné děti. Na
logopedii jsme chodili ale jiţ od 2,5 roku a troufnu si říci, ţe to, ţe nikdy
nebyl výrazně pozadu za ostatními, bylo i díky tomuto včasnému
a pravidelnému docházení a bez toho bychom v řeči rozhodně cítili větší
potíţ. Toto si myslím i proto, ţe přestoţe jsme začali brzy, tak na logopedii
ještě stále docházíme. Dnes má 6,5 roku a před sebou poslední lekci
logopedie.“
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Logopedická péče


Šimon, jak jiţ bylo zmíněno výše, začal na logopedii docházet ve 2,5 letech.
Na logopedii začal chodit preventivně, jelikoţ rodiče očekávali problémy
v řečovém vývoji. Na logopedii dochází do Dětské nemocnice v Brně k paní
logopedce.



Zpočátku docházel Šimon na logopedii 1x za 14 dní, přibliţně od 3,5 –
4 roku začal chodit 1x týdně. Na logopedii dochází bezmála jiţ 4 roky.



V průběhu logopedické péče byl na operaci prodlouţení patra, coţ mu dle
slov matky prospělo. Po této operaci bylo nutné patro cca půl roku
masírovat. Zkoušeli i masáţe horního rtu (jelikoţ má horní ret dost
zkrácený), ale u toho moc dlouho nevydrţeli.



Na otázku: Po jak dlouhé době, co začalo chodit dítě na logopedii, jste
pozorovali jako rodiče zlepšení v řečovém projevu dítěte, mi Šimonova
matka odpověděla takto: „Zlepšování bylo postupné a skokové, někdy, ať
jsme se snaţili, jak chtěli, tak se to neposouvalo a pak najednou to zvládl
během okamţiku.“



Co se týče „úkolů na doma“ z logopedické ambulance, tak ze začátku
nejčastěji procvičovali rodiče se Šimonem obrázky (rozvíjení aktivní
a pasivní slovní zásoby), pak vţdy začínali se stimulací mluvidel procvičovali jazyk, rty. Teprve potom se pokoušeli o další úkoly, kdy
trénovali jednotlivé hlásky. Důraz byl kladen především na hlásky D, T, N.
Kdyţ tyto „úkoly“ zvládli, teprve pokračovali dál.



Paní logopedka vţdy respektovala jeho vlastní vývoj, kdyţ začal Šimon
vyslovovat nějakou novou hlásku, procvičovala se přednostně tato nová
hláska. Dle matky: „Pokud se to nedalo zvládnout běţnými cviky, pouţívali
jsme různé tyčinky, dřívka, jedlý papír, zrcadlo apod. Kdyţ začal nosit
rovnátka, tak jsme do nich nechali dát zuby v místech, kde mu jeho vlastní
chybí a doufali, ţe se mu budou lépe vyslovovat sykavky, naučí se R apod.“
Prý to byl dlouhý boj, ale zdá se, ţe hlásky jiţ všechny zvládl a všechny je
jiţ běţně pouţívá v řeči (pokud byl zvyklý něco špatně vyslovovat a pak se
hlásku naučil, bylo vţdy dost obtíţné ho přeučit ve slovech, která často
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pouţíval). Stále ho však rodiče musí opravovat a připomínat správnou
výslovnost, protoţe jinak prý „lajdá“.


Se Šimonem „úkoly“ z logopedické ambulance procvičuje nejčastěji matka,
někdy se podílí i otec. „Úkoly“ procvičují v průběhu dne, kdyţ je nálada,
chuť a čas.



Největší problém za dobu, kdy Šimon navštěvoval a navštěvuje
logopedickou ambulanci, mu činila hláska R.



Dle názoru matky ještě není s Šimonovou řečí spokojena, ale myslí si, ţe je
u něj logopedická péče dostačující.

Sociální interakce, zkušenosti


Začlenění Šimona do kolektivu vrstevníků proběhlo bez problémů. Rodiče
nikdy nezaznamenali, ţe by se Šimonovi někdo z dětí posmíval, kvůli
rozštěpové vadě či nastaly nějaké jiné obtíţe.



Co se týče učitelů, i zde se nevyskytly ţádné problémy.



S pobyty v nemocnicích se Šimon vypořádává bez větších problémů, matka
je v nemocnici vţdy s ním.



Co se týče zkušeností s lékařským personálem, jejich přístupem, péčí, tak to
probíhá různě. Od zmíněné paní doktorky v Brně rodina informace vţdy
dostane - co bude Šimonovi dělat, proč, jak to bude probíhat atd.
S personálem v nemocnici mají různé zkušenosti od těch nejlepších, aţ po ty,
kdy si jich nikdo nevšímal.

Akce, největší „problém“


Matka, jako organizátorka různých akcí (matka je v Nadačním fondu Šťastný
úsměv) jich uţ dost zaţila, většinou se jedná o pravidelné akce, např. Setkání
rodin rozštěpových dětí s odborníky, logopedické pobyty. Na tyto akce s ní
jezdí oba dva synové. Pokud prý mají jeden druhého, není ţádný problém.



Největší problém, s kterým se museli jako rodiče dítěte s rozštěpem
vypořádat je: „jeden z největších problémů bylo nošení nostril v jeho 5 letech
po poslední operaci – plastice nosu. Ale i to zvládl a normálně s tím chodil
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do školky i ven do města a nikdo se mu nesmál (učitelky jsem na to předem
upozornila).“
Závěr


U Šimona přetrvávají jiţ jen lehké obtíţe v řečovém projevu - v současnosti
mu činí problém především hláska R. Řeč je srozumitelná, bez známek
hypernazality. Šimonovo začlenění do kolektivu probíhá bez problémů.

Informace pro tuto případovou studii byly získány rozhovorem s matkou,
vlastním

pozorováním

dítěte

při

logopedickém

pobytu.

Matka

souhlasí

s uveřejněním výše zmíněných informací a pouţitím fotodokumentace pro potřeby
této bakalářské práce.
Obr. 1 – Šimon, před operací rtu

Obr. 2 - Šimon, 20. den po operaci

Obr. 3 – Šimon, 6 let

Fotografie byly poskytnuty matkou z rodinného alba.
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7.2

Dospělí
V této podkapitole vás provedu případovými studiemi jednotlivých dospělých.

Případové studie zahrnují základní informace z rodinné anamnézy, podrobné informace
z osobní anamnézy dospělého. Osobní anamnéza zahrnuje údaje od průběhu těhotenství,
porodu, přes prodělané operace, zákroky, vývoj, logopedickou péči aţ po sociální
interakci, zkušenosti, absolvované akce a největší „překáţku“.
Dagmar
Dagmar je dvaačtyřicetiletá ţena, která má levostranný rozštěp rtu a tvrdého patra.
Matka Kateřiny (viz děti).
Rodinná anamnéza:


Matka narozena 1946, léčena s diabetes mellitus.



Otec narozen 1941, zemřel.



Sourozenci: starší sestra narozena 1969, problémy se štítnou ţlázou. Mladší
sestra narozena 1973, zdravotní stav dobrý, neprodělala ţádné váţné
onemocnění.



Děti: Syn narozen 2001, zdravotní stav dobrý. Dcera narozena 2006,
oboustranný celkový rozštěp rtu i patra.



V rodině se vyskytl orofaciální rozštěp pouze u dcery Kateřiny. Dříve se
v rodině, ani u vzdálených příbuzných rozštěp nevyskytl.

Osobní anamnéza:
Těhotenství, porod


Dagmar se narodila ve 36. týdnu těhotenství přirozenou cestou, kdyţ bylo
matce 24 let. Během těhotenství se nevyskytly ţádné zdravotní komplikace.
Zvýšená psychická zátěţ v průběhu těhotenství smrt otce. Těhotenství bylo
plánované.



Běţná těhotenská vyšetření neukázala, ţe by měla mít Dagmar rozštěpovou
vadu, matka se to dozvěděla aţ po jejím narození od lékaře porodníka.
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Na otázku, jak se matka dozvídala potřebné informace, odpověděla Dagmar
takto: „Nevěděla o této problematice nic, někdo ji dal něco přečíst v nějaké
knize, ale bylo to hodně málo.“



Kontakty na odborníky, kteří se zabývají problematikou orofaciálních
rozštěpů, matka nedostala vůbec.



Rodina brala informaci o tom, ţe se narodila Dagmar s rozštěpovou vadou
špatně.

Prodělané operace, zákroky


1. operace proběhla v 9. měsících, operován ret, FN Brno - Královo pole.



2. operace proběhla v 5. letech uzavření tvrdého patra. FN Brno - Královo
pole.



3. operace proběhla v 13. letech provedena dvakrát oprava patra. FN Brno Královo pole.



4. operace proběhla v 15. letech korekce rtu a nosu štěp čelisti. FN Brno Královo pole.



5. operace proběhla v 18. letech – doplnění chybějících zubů v nemocnici
v Pelhřimově.

Vývoj


Dagmar nemohla být kvůli rozštěpové vadě kojena. Krmení probíhalo
obtíţně odstříkaným mateřským mlékem z kojenecké láhve. „Do první
operace jsem byla v kojeňáku v Jihlavě, mamka mi denně vozila mléko, bylo
to sloţité.“



Motorický vývoj probíhal normálně, jako u jiných, zdravých dětí. Ani
v řečovém vývoji prý Dagmar nezaostávala.

Logopedická péče


Dagmar začala docházet na logopedii ve 4 letech. Na logopedii začala
docházet kvůli špatné výslovnosti sykavek, problém jí dělaly i některé
samohlásky, nechtěla s logopedem spolupracovat.
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Docházela na klinickou logopedii do Jihlavy, dle jejích slov ale
nepravidelně, podle potřeby. Na logopedii chodila 2 roky.



V průběhu logopedické péče nebyly prováděny masáţe patra, ani ţádné jiné
podobné metody.



Rodiče pozorovali zlepšení v řečovém projevu zhruba po půl roce.



Co se týče „úkolů na doma“ z logopedické ambulance, tak Dagmar nejčastěji
procvičovala různé říkanky např. Mařenka s Jiřinkou, Všechny myši v naší
skříni, nafukování tváří apod., na více si nevzpomíná.



Na otázku, kdo z rodiny s ní nejčastěji procvičoval „úkoly“ na doma
odpověděla Dagmar takto: „Jenom mamka, nikdo jiný na to se mnou neměl
nervy.“ „Úkoly“ procvičovaly denně, zejména večer a dle slov Dagmar to
byla hrůza (cvičit se jí nechtělo).



Největší problém Dagmar činily hlásky C, Č, R, Ř.



Dagmar je spokojena se svojí řečí a myslí si, ţe na tu dobu byla u ní
logopedická péče dostačující. Coţ je prý díky matce a přísné logopedce.

Sociální interakce, zkušenosti


O svém začlenění do kolektivu vrstevníků Dagmar říká: „Na prvním stupni
jsem neměla problém, to aţ po přestupu na druhý stupeň do Jihlavy, kde se
mi spoluţáci posmívali, i z vyšších tříd.“



Co se týče učitelů, tak ti prý nic nedávali najevo.



S pobyty v nemocnicích se Dagmar vyrovnávala těţce.



O zkušenostech s lékařským personálem hovoří takto: „Doktoři byli dobří,
sestra jak která…“

Akce, největší „překážka“


Dagmar se dříve neúčastnila ţádných akcí, kde by se sdruţovala s ostatními
lidmi s rozštěpovou vadou. V poslední době, kvůli své dceři, se účastnila
třikrát Setkání rodin rozštěpových dětí s odborníky a jednou logopedického
pobytu.
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Na otázku, co si myslíte, ţe bylo ve Vašem dosavadním ţivotě největší
překáţkou, která byla spojena s rozštěpovou vadou, odpověděla Dagmar
takto: „V dětství posmívání vrstevníků, později poutání pozornosti (moţná to
mám uţ vsugerováno, ţe poutám pozornost), mám delší dobu odstup od
ostatních lidí, dokud je pořádně nepoznám.“

Závěr


Řeč je pro okolí dobře srozumitelná, bez jakékoliv známky narušení. Co se
týče začlenění do kolektivu, setkávala se Dagmar na 2. stupni základní školy
s posměšky od svých spoluţáků i ţáků z vyšších tříd. Coţ se dá vysvětlit
pozdější dobou operací, které měly vliv na estetický dojem a také neznalostí
této problematiky, která bohuţel přetrvává v laické veřejnosti do dnešní
doby.

Informace pro tuto případovou studii byly získány rozhovorem, vlastním
pozorováním. Dotyčná

souhlasí

s uveřejněním

výše zmíněných

informací

a pouţitím fotodokumentace pro potřeby této bakalářské práce.
Obr. 1 - Dagmar, 37 let, dcera Kateřina 1 rok

Fotografie byla poskytnuta dotyčnou z jejího rodinného alba. Fotografie
z doby brzy po narození nelze upravit tak, aby zůstala zachována anonymita
dotyčné osoby.
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Jan
Jan je osmnáctiletý muţ, který má levostranný rozštěp rtu a patra.
Rodinná anamnéza:


Matka narozena 1970, zdravotní stav dobrý, neprodělala ţádné váţné
onemocnění.



Otec narozen 1967, zdravotní stav dobrý, jednostranný rozštěp rtu.



Sourozenec (dívka) narozena 2005, zdravotní stav dobrý, oboustranný
rozštěp čelisti a patra.

Osobní anamnéza:
Těhotenství, porod


Jan se narodil ve 35. týdnů těhotenství císařským řezem, kdyţ bylo matce 23
let. Během těhotenství se nevyskytly ţádné komplikace. Těhotenství bylo
plánované.



Jelikoţ na běţných ultrazvukových vyšetřeních se neukázalo, ţe Jan má
rozštěpovou vadu, dozvěděla se to matka aţ po jeho narození od lékaře porodníka.



Matka si dohledávala informace o rozštěpových vadách, kde se dalo. Rodiče
věděli, ţe rozštěpové centrum je v Brně, ale od někoho (dnes uţ si
nevzpomenou od koho), dostali informace, ţe v nemocnici v Třinci jsou
lepší. Dle slov Jana: „V Třinci nám pak stejně řekli, ţe s léčbou budu muset
pokračovat v Brně.“



Kontakty na odborníky, kteří se rozštěpovou problematikou zabývají, dostala
matka od personálu na plastické chirurgii v Brně.



Na otázku, jak vzali informaci o tom, ţe se narodil s rozštěpem, ostatní
členové rodiny, odpověděl Jan takto: „Bez problémů, bylo to jasné, ţe se to
bude dědit od otce.“

Prodělané operace, zákroky


1. operace proběhla ve 2. měsících, operován ret. Nemocnice Třinec.
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2. operace proběhla ve 2. letech, operováno patro. Operace byla provedena
ve FN v Brně na plastické chirurgii.



3. operace proběhla v 8. letech, kostní štěp a úprava patra, FN Brno plastická chirurgie.



4. operace proběhla v 18. letech, reoperován ret, FN Brno - plastická
chirurgie.



Pravděpodobně ve 20. letech čeká Jana operace nosu, která bude zaměřena
na úpravu nosních chrupavek a na estetickou úpravu.

Vývoj


Jan nemohl být kvůli rozštěpové vadě kojen. Krmení probíhalo obtíţně
pomocí kojenecké láhve, jelikoţ byl ret operován aţ ve 2. letech, tak mu
mléko vytékalo při krmení z pusy. Ze začátku problémy i s přechodem na
tuţší stravu. Po operaci rtu uţ příjem stravy a pití probíhal normálně.



Motorický vývoj probíhal dle hodnocení Janovy matky normálně, jako
u jiných, zdravých dětí.



K vývoji řeči dle slov Jana: „Bez problémů (nehuhňám), bylo mi rozumět
jako kaţdému jinému dítěti. Po prvním roce jsem prý začal pomalu říkat
první slova, ve 2 -3 letech jsem mluvil.“

Logopedická péče


Jan začal docházet na logopedii prý hned, jak začal mluvit. Tedy mezi 2
a 3 rokem ţivota. Na logopedii začal chodit preventivně, kdyby se náhodou
mluva průběhem růstu změnila. Na logopedii docházel do ambulance
klinického logopeda v Přerově a také k paní primářce ORL v Brně.



Do Přerova docházel na logopedii 1x týdně a k paní primářce v Brně 1x
měsíčně. Na logopedii docházel do 6 let.



V průběhu logopedické péče nebyly prováděny masáţe patra, ani ţádné jiné
podobné metody.



Dle vlastního hodnocení Jan neměl nikdy potíţe v řečovém projevu. Takţe
prý doma ani mluvu moc necvičili. Kdyţ uţ nějaké „úkoly na doma“
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z logopedických ambulancí cvičili, byla to jen různá jednotlivá slova, nikdy
nic jiného.


„Úkoly“ z logopedické ambulance s Janem nejčastěji procvičovala matka.
Ale jak bylo zmíněno výše - ne moc často, spíše sporadicky.



Hlásky prý všechny zvládal, ţádná mu nečinila problémy, všechny hlásky
v průběhu jeho vývoje „naskakovaly“, jak měly.



Jan je se svým řečovým projevem spokojený a myslí si, ţe u něj byla
logopedická péče dostačující. Podle mluvy ostatních pacientů s rozštěpem,
s kterými se setkal, si ale myslí, ţe u nich logopedická péče dostatečná
nebyla.

Sociální interakce, zkušenosti


Janovo začlenění do kolektivu vrstevníků nebylo zpočátku jednoduché,
protoţe děti se mu posmívaly kvůli vzhledu. Později uţ to prý bylo lepší.



Co se týče zkušeností s učiteli, tak Jan měl problémy po nástupu do základní
školy s třídní učitelkou (dnes uţ si nevzpomíná, kvůli čemu to přesně bylo).
Při přestupu na jinou školu ale uţ bylo vše v pořádku.



Na otázku, jak se vyrovnával s pobyty v nemocnicích, mi Jan odpověděl
takto: „V nemocnici jsem byl velice spokojený, aţ na vybavení plastické
chirurgie… Podle mého názoru by právě plastika měla mít nejkvalitnější
zařízení, coţ je právě naopak…“



O zkušenostech s lékaři se se mnou Jan podělil takto: „V této nemocnici
(plastická chirurgie Brno) byly, jsou a asi budou problémy s tím, ţe se lékaři
neumí dohodnout. Dle mého názoru by si jednotliví lékaři měli rozdělit
kompletní pacientovu léčbu od začátku do konce…Mám na mysli, kdyţ lékař
X1 dobře a esteticky operuje nos po rozštěpu, tak bude dělat nos. Kdyţ lékař
X2 operuje výborně korekci rtu, tak bude dělat korekci rtu. Kdyţ lékař X3
dělá pěkně čelist u rozštěpu, tak bude dělat čelist atd… Jako tým a ne, ţe vše
„udělá“ jeden lékař – jeden lékař odoperuje vše, i kdyţ mu zrovna nejdou
třeba čelisti, ale je dobrý na korekci. Potom to nemá smysl. Myslím si, ţe
kaţdý lékař je dobrý v něčem jiném. Co se týče mě, já jsem celkem
spokojený.“
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Akce, „největší překážka“


Jan se neúčastní ţádných akcí, během kterých by se sdruţoval s ostatními
lidmi s rozštěpovými vadami. Janova matka je v Občanském sdruţení
Šťastný úsměv a i on v tomto sdruţení figuruje. V rámci tohoto sdruţení si
píše se svými vrstevníky a probírá s nimi momentální způsob ţivota.



Více se těchto akcí neúčastní, jelikoţ jsou orientovány spíše na malé děti.
Zajímal by se, pokud by byly orientovány i na teenagery.



Janovým největším koníčkem je hudba, tudíţ přemýšlí, ţe po zaloţení
kapely by hrál na akcích, kde se sdruţují rodiče dětí s rozštěpovou vadou.



Na otázku, co si myslí, ţe bylo v jeho ţivotě největší překáţkou v souvislosti
s rozštěpem, odpověděl Jan takto: „Podle mě vzhled coţ navazuje na otázku
s názorem na lékařský personál. A téţ obavy s dědičností.“

Závěr


Řeč je pro okolí dobře srozumitelná, intaktní. Problémy v sociálním
začlenění - posměšky od ostatních dětí. Pozdější doba operací měla vliv na
estetický dojem jedince.

Informace pro tuto případovou studii byly získány rozhovorem, vlastním
pozorováním. Dotyčný souhlasí s uveřejněním výše zmíněných informací pro potřeby
této bakalářské práce.
Fotografie nejsou k dispozici.
Kristýna
Kristýna je dvacetiletá ţena, která má celkový pravostranný rozštěp rtu a patra.
Sestra Michaely (viz dospělí).
Rodinná anamnéza:


Matka narozena 1955, zdravotní stav dobrý, neprodělala ţádné váţné
onemocnění.



Otec narozen 1954, zdravotní stav dobrý, neprodělal ţádné váţné
onemocnění.
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Sourozenci: bratr narozen 1982, zdravotní stav dobrý, sestra narozena 1984,
celkový pravostranný rozštěp rtu a patra.



Orofaciální rozštěp se vyskytl v rodině pouze u starší sestry.

Osobní anamnéza:
Těhotenství, porod


Kristýna se narodila ve 40. týdnu těhotenství přirozenou cestou, kdyţ bylo
matce 36 let. Kristýna je dítě ze 6. těhotenství, první 3 těhotenství ukončeny
v 9. týdnu spontánním potratem. Porod byl vyvolán (z důvodu špatné
dopravní dostupnosti od bydliště matky do porodnice), trval 3 hodiny, bez
komplikací. Těhotenství bylo plánované.



V průběhu těhotenství běţné testy neukázaly, ţe by měla mít Kristýna
rozštěpovou vadu. Matka se to dozvěděla aţ po jejím narození od lékaře –
porodníka.



Informace, vzhledem k tomu, ţe matka uţ měla jednu dceru s rozštěpem,
dohledávat nemusela, byla na tuto eventualitu připravená. Kdyţ uţ musela
něco dohledat, tak zejména v knihách.



Doporučení na odborníky, kteří se touto problematikou zabývají, matka
dostala – přišla jí pozvánka na Kliniku plastické chirurgie v Brně.
Logopedickou péči si zařídila sama u stejného logopeda, který pečoval
o starší dceru.



Rodina brala informaci, ţe se Kristýna narodila s rozštěpovou vadou dobře –
sourozenci, prarodiče byli velmi nadšení skutečností, ţe se narodilo další
dítě.

Prodělané operace, zákroky


1. operace proběhla v 5. měsíci, operován ret. Klinika plastické chirurgie
Brno.



2. operace proběhla v 1. roce, operováno patro sutura patra (tvrdé patro
doplněno o kostní štěp z vnitřního kotníku). KECH Brno.



3. zákrok proběhl v necelých 9. letech extrakce nadbytečných zubů
z ortodontických důvodů. Klinika ÚČO chirurgie FN Brno.
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4. operace proběhla v 11. letech vloţení kostního štěpu do defektu v alveolu
(kostní štěp z předního výběţku pánve). KECH Brno.



5. zákrok proběhl v necelých 18 letech - konečná úprava chrupu (dán
můstek). KECH Brno.

Vývoj


Kristýna nemohla být kvůli rozštěpové vadě kojena, krmení probíhalo pouze
z kojenecké láhve.



Motorický vývoj lezení od 6. měsíců, samostatná chůze od 15. měsíců,
pravidelná návštěva mateřské školy od 2. roků.



Vývoj řeči probíhal normálně, jako u jiných, zdravých dětí. Řeč i výslovnost
byla po nástupu do mateřské školy lepší, neţ u vrstevníků narozených bez
vrozené vývojové vady.

Logopedická péče


Kristýna začala docházet na logopedii ve 2 letech. Na logopedii začala
chodit preventivně, aby se předešlo problémům v řeči a Kristýna měla
správnou výslovnost (matka očekávala problémy v řeči díky zkušenostem se
starší dcerou). Na logopedii docházela do soukromé logopedické ambulance
v Třebíči.



Na logopedii chodila 1x za 14 dní a to do 10 let.



V průběhu logopedické péče nebyly prováděny masáţe patra, ani ţádné jiné
podobné metody.



Rodiče pozorovali částečné zlepšení v řečovém projevu po několika týdnech,
a viditelné zlepšení po několika měsících (coţ záviselo především na
intenzitě denního logopedického drilu v rodině).



Co se týče „úkolu na doma“ z logopedické ambulance, tak Kristýna
nejčastěji cvičila opakování hlásek, slov, pískání na flétničku.



Nejčastěji s Kristýnou cvičila „úkoly na doma“ matka. „Úkoly“ procvičovaly
téměř denně.
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Dle Kristýniných slov neměla v řeči ţádný výraznější problém, ani si
nevzpomíná, ţe by jí činila problém výslovnost některých hlásek.



Kristýna je se svojí řečí spokojena a myslí si, ţe u ní byla logopedická péče
dostačující.

Sociální interakce, zkušenosti


Na otázku, jak proběhlo začlenění do kolektivu vrstevníků, odpovídá: „Do
kolektivu jsem se začlenila bez problémů - ze své vady jsem spíš udělala
přednost neţ nedostatek.“



O svých zkušenostech s učiteli mluví Kristýna takto: „Bez problémů.
S občasnými absencemi ve škole (kvůli operacím) učitelé neměli problém,
věděli, ţe je to pro dobrou věc. Vycházeli mi vstříc.“



S pobyty v nemocnicích se Kristýna vyrovnávala dobře.



Co se týče zkušeností s lékařským personálem, tak ani tady se nesetkala
s problémem.

Akce, největší „překážka“


Poprvé se Kristýna zúčastnila v říjnu 2011 Setkání rodin rozštěpových dětí
s odborníky.



Na otázku, co si myslíš, ţe bylo ve Tvém dosavadním ţivotě největší
překáţkou, která byla spojena s rozštěpovou vadou, odpověděla Kristýna
takto: „Pár měsíců – let, během kterých jsem neměla zuby jako ostatní (velké
mezery mezi zuby, rovnátka).“

Závěr


Řečový projev Kristýny je srozumitelný, intaktní. Se začleněním do
kolektivu neměla nikdy problémy. Dříve řešila otázku vzhledu – kvůli
chybějícím zubům.

Informace pro tuto případovou studii byly získány rozhovorem, vlastním
pozorováním. Dotyčná

souhlasí

s uveřejněním

výše zmíněných

a pouţitím fotodokumentace pro potřeby této bakalářské práce.
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informací

Obr. 1 – Kristýna, před operací rtu

Obr. 2 – Kristýna, 20 let

Fotografie byly poskytnuty dotyčnou z jejího osobního alba.
Michaela
Michaela je dvaceti sedmiletá ţena, která má celkový pravostranný rozštěp rtu
a patra. Sestra Kristýny (viz dospělí).
Rodinná anamnéza:


Matka narozena 1955, zdravotní stav dobrý, neprodělala ţádné váţné
onemocnění.



Otec narozen 1954, zdravotní stav dobrý, neprodělal ţádné váţné
onemocnění.



Sourozenci: bratr narozen 1982, zdravotní stav dobrý, sestra narozena 1991,
celkový pravostranný rozštěp rtu a patra.



Děti: dcera narozena 2011, celkový pravostranný rozštěp rtu a patra.



Na výskyt orofaciálního rozštěpu v rodině říká: „Pátrali jsme ve všech
větvích, ale ţádná babička, tetička, prastrýček apod. si nevybavují, ţe by
někdo orofaciální rozštěp měl. Já se sestrou jsme byly v rodině první.“

Osobní anamnéza:
Těhotenství, porod


Michaela se narodila ve 40. týdnu těhotenství přirozenou cestou, kdyţ bylo
matce 29 let. Michaela je dítě z 5. těhotenství, první 3 těhotenství ukončeny
v 9. týdnu spontánním potratem. Starší bratr narozen zdráv po 8. měsíční
hospitalizaci matky na gynekologii. Porod byl vyvolán (z důvodu špatné
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dopravní dostupnosti od bydliště matky do porodnice), trval 8 hodin, bez
komplikací. Těhotenství bylo plánované.


V průběhu těhotenství běţné testy neukázaly, ţe by měla mít Michaela
rozštěpovou vadu. Matka se to dozvěděla aţ po jejím narození od lékaře –
porodníka.



Informace matka ţádné od lékařů nedostala. Michaela na to říká: „Po mém
narození vyhledávala máma potřebné informace v knihách – odborné naučné
literatuře, případně od jejího otce – mého dědečka – lékaře.“



Doporučení na odborníky, kteří se touto problematikou zabývají, matka
dostala – přišla jí pozvánka na Kliniku plastické chirurgie v Brně.
Logopedickou péči si zařídila sama u místního logopeda.



Rodina brala informaci, ţe se Michaela narodila s rozštěpovou vadou dobře
– sourozenec, prarodiče byli nadšeni skutečností, ţe se narodilo další dítě.
Jak Michaela podotýká: „Moje vrozená vývojová vada byla pro ně naprosto
nerelevantní informací.“

Prodělané operace, zákroky:


1. operace proběhla v 9. měsíci, operován ret. Klinika plastické chirurgie
Brno.



2. operace proběhla ve 3. roce, operováno patro – sutura patra (+ tvrdé patro
doplněno o kostní štěp z vnitřního kotníku). KECH Brno.



3. operace proběhla v 11. letech – vloţení kostního štěpu do defektu
v alveolu (kostní štěp z předního výběţku pánve). KECH Brno.



4. operace proběhla v 17. letech – korektura nosních dírek. KECH Brno.



5. operace proběhla před 18. rokem – konečná úprava chrupu (dán můstek).
KECH Brno.

Vývoj


Michaela nemohla být kvůli rozštěpové vadě kojena, krmení probíhalo pouze
z kojenecké láhve.
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Motorický vývoj - lezení od 8. měsíců, samostatná chůze od 12. měsíců,
pravidelná návštěva mateřské školy od 2. roků.



Vývoj řeči popisuje Michaela takto: „Řeč včetně broukání a ţvatlání
v normě – řeč i výslovnost byla po sutuře patra ve 3. letech lepší neţ
u vrstevníků narozených bez vrozené vývojové vady (do té doby jsem nebyla
schopna vyslovit hlásku např. K – tj. říkala jsem mamin-o, místo maminko.“

Logopedická péče


Michaela se poprvé dostala do péče logopeda ve 2. letech. Na logopedii
začala chodit preventivně, aby se předešlo problémům v řeči a Michaela
měla správnou výslovnost. Na logopedii docházela nejprve do logopedické
ambulance na Polikliniku v Třebíči, později do soukromé logopedické
ambulance v Třebíči.



Na logopedii docházela 1x za 14 dní a to do 12 let.



V průběhu logopedické péče nebyly prováděny masáţe patra, ani ţádné jiné
podobné metody.



Rodiče pozorovali částečné zlepšení v řečovém projevu po několika týdnech
a viditelné zlepšení po několika měsících (coţ záviselo především na
intenzitě denního logopedického drilu v rodině).



Co se týče „úkolu na doma“ z logopedické ambulance, tak Michaela
nejčastěji cvičila opakování hlásek, slov, pískání na flétnu.



Nejčastěji

s Michaelou

cvičila „úkoly na

doma“ matka. „Úkoly“

procvičovaly téměř denně.


Dle Michaeliných slov neměla v řeči ţádný výraznější problém, ani si
nevzpomíná, ţe by jí činila problém výslovnost některých hlásek.



Názor na to, jak je spokojena se svým řečovým projevem: „Ano, jsem velice
spokojena se svým projevem. Ráda bych podotkla, ţe i odborníci na rozštěpy
velice chválí mou řeč. Ţe by podle hlasu stěţí poznali, ţe jsem měla rozštěp.“



Názor na to, zda si myslí, ţe u ní byla logopedická péče dostačující: „Ano,
logopedka udělala velký kus práce a domácí neúprosné cvičení taktéţ .“
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Sociální interakce


Na otázku, jak proběhlo začlenění do kolektivu vrstevníků, odpovídá: „Bohu
díky jsem byla odmalička dítě velice společenské, adaptabilní a lehce
extrovertní. Na nějaké poznámky od druhých ve školce si nevzpomínám,
pouze si pamatuji, ţe jsem se styděla při focení usmívat, ţe mi chyběly zuby –
ale to předškolním dětem všem. První stupeň základní školy byl také bez
problémů, byla jsem mezi premianty a zároveň „zlobivci“ třídy. Spousta
kamarádů. Sice uţ se mě občas spoluţáci či spoluţačky zeptaly na jizvu, ale
neměla jsem problém jim vysvětlit, ţe jsem se narodila s rozštěpem, jak to asi
vypadalo, a ţe to museli sešít, a proto ta jizva. Navíc jsem jezdila pravidelně
na logopedii a do Brna, takţe i učitelé věděli, „co mi je“… Ve 4. třídě
operace – to jsem si uţívala, nové prostředí, noví přátelé. Pooperační bolest
a otok trvaly krátce – to jsou jediné nepříjemné vzpomínky. Nastoupila jsem
na víceleté gymnázium – nevzpomínám si, ţe by se mě někdo na něco
vyptával, snad se jednou zeptali a pak věděli… Ale nic víc. Občas se mě
někdo zeptal na táboře, tak jsem vysvětlovala a sem tam mě zaujal zájem, ţe
se ostatní vyptávali, co a jak a zda to nebolí, nebolelo… Asi mi byl dán dar
tuto „vadu“ vyuţít jako přednost a ne zátěţ.“



Co se týče zkušeností s učitelským personálem, tak nemá Michaela v paměti
ţádné negativní zkušenosti.



Na otázku, jak se vyrovnávala s pobyty v nemocnicích, mi Michaela řekla
toto: „Všechny pobyty jsem si uţívala, resp. vzpomínám jen na to pěkné –
nové přátele, dlouhodobé dopisování, „ulejvání“ se ze školy, ve škole
pochopení. Krušné chvilky na JIP byly, ale za den byly pryč. A v pubertě
(cca v 18. letech), uţ jsem si na pobytu v nemocnici uţívala hlavně klid.“



Zkušenosti s lékařským personálem popisuje následovně: „Doktoři super,
většina sester taky. Našly se nepříjemné a otrávené, ale byla jich menšina.“

Akce, největší „překážka“


Na to, zda se Michaela sdruţuje s ostatními lidmi s rozštěpem, mi
odpověděla: „(Ne)sdruţuji, poprvé jsem byla v roce 2011 v Brně na Setkání
rodin rozštěpových dětí s odborníky a to jen díky tomu, ţe dcera má rozštěp
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a tak jsem dostala informace. Z toho vlastně vyplývá, ţe se asi sdruţovat
začnu. Stala jsem se členkou Občanského sdruţení Šťastný úsměv.“


Na otázku, co si myslíte, ţe bylo ve Vašem dosavadním ţivotě největší
překáţkou, která byla spojena s rozštěpovou vadou, odpověděla Michaela
takto: „Zuby. Jelikoţ růst chrupu ani příliš nezáleţí na velikosti či rozsahu
rozštěpu, má sestra měla větší problémy s chrupem neţ já, a to měla menší
rozštěp. Nikdy jsem neměla fixní rovnátka, ale víceméně poctivě jsem nosila
„vyndavací“ a v podstatě ještě teď bych je měla tu a tam nasadit. Ale to
překáţka nebyla. Měla jsem dlouhou dobu mezi dvojkou a trojkou mezeru,
styděla jsem se usmívat na veřejnosti. V 18 letech, kdy se růst zastavil, jsem
dostala implantát a cítila jsem, ţe jsem jakoby začala ţít o dalších 50
procent. Sestra dostala na dobu určitou nefixní implantát, měla větší mezeru
a myslím, ţe jí to v psychice hodně pomohlo.“

Závěr


Řeč u Michaely je srozumitelná, intaktní. Sociální začlenění probíhalo bez
problémů. Řešila pouze otázku vzhledu – kvůli chybějícím zubům.

Informace pro tuto případovou studii byly získány rozhovorem, vlastním
pozorováním. Dotyčná

souhlasí

s uveřejněním

výše zmíněných

a pouţitím fotodokumentace pro potřeby této bakalářské práce.
Obr. 1 – Michaela, před operací rtu

Obr. 2 – Michaela, 26 let

Fotografie byly poskytnuty dotyčnou z jejího osobního alba.
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informací

8

Výstupy z případových studií
Pro přehlednost jsem zvolila vkládání údajů z jednotlivých případových studií do

tabulek. Tabulky jsem rozčlenila na 2 tematické okruhy – lékařská péče a logopedická
péče. Jsou to totiţ okruhy, na které jsem se zaměřila v praktické části nejvíce. Z důvodu
přehlednosti jsou rovněţ tabulky členěny na děti a dospělé.
8.1

Lékařská péče

Tab. 1 – Přehled údajů z lékařské péče. Zaměřeno na děti.

Adam

Bedřich

Dominik

Kateřina

Šimon

první

první

první

jiţ u matky

první

po narození

po narození

po narození

Výskyt
rozštěpu
v rodině

Dg. rozštěp

24. týden
těhotenství

20. týden
těhotenství

1. operace

6. den po

3. týden po

9. den po

5. den po

7. den po

provedena

narození

narození

narození

narození

narození

Z tabulky je patrné, ţe u většiny dětí se rozštěp vyskytl poprvé. Výjimkou je
pouze Kateřina, která měla pro rozštěp dědičné předpoklady – výskyt jiţ u matky.
Překvapujícím zjištěním je, ţe většina dětí měla diagnostikovaný rozštěp aţ po
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narození, i kdyţ se v jejich případě jedná většinou o celkové rozštěpy, které zahrnují
i rozštěpy rtu. Coţ je vada, která by v dnešní době – při stále zdokonalující se technice
měla být snáze odhalitelná při ultrazvukovém vyšetření v těhotenství. Z tabulky je
rovněţ patrné, ţe doba 1. operace se posunula oproti minulosti výrazně dopředu.

Tab. 2 – Přehled údajů z lékařské péče. Zaměřeno na dospělé.

Dagmar

Jan

Kristýna

Michaela

první

jiţ u otce

jiţ u sestry

první

Dg. rozštěp

po narození

po narození

po narození

po narození

1. operace

9. měsíců po

2. měsíce po

5. měsíců po

9. měsíců po

provedena

narození

narození

narození

narození

Výskyt
rozštěpu
v rodině

Jak vyplývá z údajů v tabulce, tak u dospělých hrají na půl roli genetické
předpoklady (u 2 případů vliv dědičnosti) a na půl hrají roli nejasné příčiny (u 2 případů
první výskyt v rodině). U všech případů byla rozštěpová vada diagnostikována aţ po
narození a doba operací je oproti současnosti dost pozdní.

91

8.2

Logopedická péče

Tab. 3 – Přehled údajů z logopedické péče. Zaměřeno na děti.

Zahájení
péče

Adam

Bedřich

Dominik

Kateřina

Šimon

ve 2 letech

ve 3 letech

v 1,5 roce

ve 2 letech

ve 2,5 letech

4 roky

3 roky

3,5 roku

3 roky

4 roky

dostatečná

dostatečná

dostatečná

nedostatečná

dostatečná

srozumitelný

nesrozumitelný

srozumitelný

Doba trvání
péče
(pokračuje)

Kvalita péče

Řečový
projev

hůře
srozumitelný

srozumitelný

Jak vyplývá z údajů v tabulce, byla u všech případů logopedická péče zahájena
včas a stále trvá. Aţ na jeden případ je logopedická péče dostačující, coţ se odráţí
i v řečovém projevu výše zmíněných dětí.

92

Tab. 4 – Přehled údajů z logopedické péče. Zaměřeno na dospělé.

Zahájení péče

Doba trvání
péče (ukončena)

Kvalita péče

Řečový projev

Dagmar

Jan

Kristýna

Michaela

ve 4 letech

mezi 2 - 3 rokem

ve 2 letech

ve 2 letech

2 roky

3 roky

8 let

10 let

dostatečná

dostatečná

dostatečná

dostatečná

srozumitelný

srozumitelný

srozumitelný

srozumitelný

Z tabulky je patrné, ţe logopedická péče byla u dospělých zahájena včas a byla
dostačující. Nyní uţ je ukončena. Řečový projev je u všech případů srozumitelný.
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9

Závěr
Díky komplexním informacím, které jsem měla moţnost do případových studií

získat, mohu nyní zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, která zní: Je u osob
s orofaciálním rozštěpem v současnosti lékařská a logopedická péče oproti
minulosti tak odlišná, že má zásadní vliv na komunikaci, vzhled, kvalitu života?
Devět výše zmíněných případových studií mi dalo nejednoznačnou odpověď, která
vyplývá z akceptace dosaţených údajů.
Neţ jsem tuto práci začala psát, byla jsem přesvědčena, ţe lékařská péče
u dospělých osob měla vţdy zbytečně dalece posunutou hranici a to nejen první
operace. Zbytečně – jelikoţ se to v jejich dalším ţivotě musí určitě promítnout jak do
jejich vzhledu, tak do komunikace. Pravda, otázka vzhledu byla dospělými velmi
řešena, zejména co se týče ortodontických problémů (tady se tedy mé tvrzení shoduje).
Ale velmi mile jsem byla překvapena, co se týče jejich řečového projevu. Řečový
projev je u všech dospělých srozumitelný, intaktní. Kvalita ţivota velmi dobrá. A já
přitom byla přesvědčena, ţe orofaciální rozštěp se do jejich řeči musel podepsat, ţe
logopedie nebyla prováděna na takové úrovni, na jaké být měla. Má chyba…
Co se týče dětí, je vidět, jak dalece pokročila dopředu doba operací – moţnosti
plastické chirurgie, předoperační, pooperační péče. Logopedická péče je srovnatelná
s dospělými jedinci a zatím nelze objektivně hodnotit prognózu řečového vývoje,
jelikoţ logopedická péče u dětí stále pokračuje. Jak jsem jiţ výše zmínila, překvapující
je pro mě zjištění, ţe poměr diagnostikovaných rozštěpů v těhotenství je u dětí
v poměru 2 : 3 k těm, které jsou diagnostikovány aţ po narození. Dle mého názoru je uţ
jen otázkou času, kdy se diagnostikování rozštěpových vad aţ po narození dítěte stane
minulostí – a to díky stále se zdokonalující přístrojové technice.
Informovanost rodičů o této problematice zůstává - jak ukazují výše zmíněné
případové studie - na stejné úrovni jako před lety. O čemţ svědčí fakt, ţe lékaři
v porodnicích nepodali rodičům informace v takovém rozsahu, aby to plně uspokojilo
všechny odpovědi na jejich otázky. Často si pak museli potřebné informace dohledávat
sami. Obavy o budoucnost dítěte a s tím spojené otázky moţnosti léčby apod. rodičům
mnohdy zodpověděli aţ specializovaní pracovníci z center pro léčbu rozštěpových vad.
Dnes uţ naštěstí oproti minulosti existují různá občanská sdruţení a nadační fondy,
které se zaměřují na nejrůznější vady a postiţení. Ráda bych vás v závěru své práce
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krátce seznámila s činností Občanského sdruţení a Nadačního fondu Šťastný úsměv,
které dělají pro děti s rozštěpovými vadami a jejich rodiče maximum a bez nichţ by má
práce nemohla vzniknout.
Občanské sdruţení Šťastný úsměv vzniklo v roce 2005, a to díky potřebě zvýšení
informovanosti o rozštěpové problematice. Na internetu nebyly totiţ v té době jediné
stránky v češtině, kam by se rodiče mohli podívat, kde by našli základní informace
o tom, co jejich dítě čeká. Rodičům chyběla vzájemná podpora, moţnost sdílet své
pocity, starosti. Občanské sdruţení se tedy snaţilo poskytnout rodičům cenné rady
a informace, vytvořilo internetové stránky…
Nadační fond Šťastný úsměv vznikl v roce 2008. Předsedkyní správní rady fondu je
lékařka, která v únoru v roce 2005 začala jako první u nás operovat rozštěpy
u několikadenních miminek. Došlo tak k významnému propojení lékařů a rodičů a tudíţ
se mohly uskutečňovat projekty, na které jen rodiče nestačí. Pořádají se celorepubliková
Setkání rodin rozštěpových dětí s odborníky, od roku 2010 se pořádají logopedické
pobyty pro děti z celé České republiky. V roce 2011 se občanské sdruţení a nadační
fond dohodly na uţší spolupráci, začaly společně pracovat na nových projektech, spojily
se webové stránky obou organizací.
Dětem s rozštěpovými vadami a jejich rodičům se díky činnosti výše zmíněných
organizací, center pro léčbu rozštěpových vad a jejich odborníků – blýská na lepší časy.
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