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fyzioterapie
po operaci zadní jámy lební

lítáš!
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tahle knížka patří: 

dokresli 
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Kdo JSMe a proČ Je 
FYZioTerapie dŮLeŽitÁ?
Fyzioterapeut je jednou z osob, která tě bude provázet onkologickou léčbou. Ukáže ti, jak cvičit 
po operaci, jak posílit svaly, jak trénovat rovnováhu a chůzi. Fyzioterapie může výrazně zkrátit 
dobu na lůžku a urychlit návrat zpět k aktivnímu životu. Léčbou tě může doprovázet také ergote-
rapeut nebo logoped. Ergoterapeut ti pomůže v oblasti soběstačnosti, drobných pohybů rukou 
a polykání. Logoped se zaměřuje na mluvení a také polykání.

Cvičení bude skutečně efektivní, pokud budeš kromě cvičení s fyzioterapeutem cvičit navíc sa-
mostatně s rodiči. Zlepšení pohyblivosti závisí do velké míry na tom, jak často a intenzivně cvičíš. 
Intenzita a frekvence musí být přiměřená a je třeba dodržovat doporučení lékařů a fyziotera-
peutů.

Brožurka ti poskytne základní informace o tom, jak se budou měnit tvoje pohybové schop-
nosti v průběhu léčby a na co se budete soustředit s fyzioterapeutem v jednotlivých fázích 
léčby. Můžeš do ní psát, malovat, zaznamenávat si cvičení.
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Co se bude dít s pohy-
bovými sChopnoStmi 
během Léčby a co bude 
tvým úkoleM v jednoTli-
vých fázích:

reKonvaleScence 
po operaCi
V této fázi se pohyb intenzivním cvičením poměrně rychle zlepšuje. Během pobytu v nemocnici 
si cvičení co nejlépe osvojíš, abys věděl, jak v něm pokračovat doma. Cílem je, abys natrénoval 
co nejvíce nových pohybových dovedností před zahájením další léčby.

radioTerapie
Také během radioterapie můžeš pokračovat v intenzivním cvičení. Pokud ti to zdravotní stav 
dovolí, budeš moci docházet na cvičení na Kliniku rehabilitace v dětské části nemocnice 
(S1D). Pohybové dovednosti se v této fázi stále zlepšují, proto ti fyzioterapeut ukáže nové 
cviky. Platí to, že je třeba cvičit alespoň 2x denně, lépe před radioterapií, nebo alespoň 2–3 
hodiny po ní. Během cvičení budou rodiče sledovat tvoji fyzickou únavu.
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Pamatuj: cvičení s terapeutem není náhradou tvého samostatného cvičení a režimových opat-
ření (polohování těla, protahování Achillových šlach atd.).

CheMoTerapie
Pokud léčba tvého onemocnění bude zahrnovat chemoterapii, také pokračuj ve cvičení. Che-
moterapie znamená podání léků, které pomáhají s vyléčením nádoru. Mají i jednu nevýhodu, 
poškozují nervová vlákna, především na končetinách. Proto se zpomalí zlepšování tvých pohy-
bových dovedností, někdy může dojít i ke zhoršení. Při cvičení se snadněji unavíš a budeš mít 
méně síly, zvlášť na dolních končetinách. Nemusíš se toho ale bát, cvičením můžeš tento proces 
zbrzdit. Kromě cvičení protahuj Achillovy šlachy a vždy, když budeš sedět nebo ležet na posteli 
(na zádech), nastavuj kotníky do pravého úhlu (tzv. polohuj).

V této fázi léčby ti může někdy být špatně. I přesto je důležité, abys každý den alespoň základně 
procvičil končetiny.

V tomto období se bude střídat pobyt v nemocnici a pobyt doma. Při každém pobytu v ne-
mocnici fyzioterapeut cvičení zkontroluje a poradí ti, jak pokračovat ve cvičení doma. A právě 
pokračovat ve cvičení doma je největší výzvou této fáze.

jak na zkracování achillových šlach
•polohování
•protahování
•dlahování
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po ukonČenÍ lÉČBY
Po ukončení onkologické léčby se intenzivním cvičením začnou pohybové dovednosti opět zlep-
šovat. Se cvičením pokračuj podle zácviku z rehabilitační ambulance v místě bydliště. Můžeš 
také jet do lázní. Pobyt v lázních ti pomůže k celkové rekonvalescenci a zlepšení fyzické kondice. 
Kdy je tento pobyt vhodný? O tom rozhodne onkolog.

Rehabilitace po ukončení onkologické léčby 
je dlouhodobá záležitost. Obvykle rok po 
ukončení léčby je díky intenzivnímu cvičení 
možná samostatná chůze. I poté je třeba 
v rehabilitaci pokračovat a zlepšovat 
další pohybové dovednosti.

po operaci můžeš čeLit řadě 
pohYBových probLémů. násLe- 
dující přehled ti pomůže 
zjisTit, kTeré Schopnosti  
potřeBuJeš ZlepšiT (označ 
si políčko) a co pro Zlepšení 
můžeš SpoLu S rodiči udělat:
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pohYB Je pro Mě obtížný, chybí Mi Síla
• cviky k posílení
• cvičení na neurofyziologickém podkladě 
(Vojtova metoda, Bobath, DNS...)

neudržím rovnováhu v sedu, 
ve sToJi nebo v Chůzi
• balanční cvičení
• nácvik sedu, stoje, chůze a jejích variant
• cvičení mozečkových funkcí a vestibulárního aparátu

Moje pohyby JSou nepřeSné
• hry zaměřené na přesnost pohybu (odhady vzdáleností, 
míření, přesnost provedení pohybu)
• ergoterapie

Koordinace pohybů je obtížná
•hry zaměřené na koordinaci pohybu (koordinace horních 
a dolních končetin, timing (časování) 

je těžké udržeT tělo rovné
• posílení svalů trupu
• cvičení na neurofyziologickém podkladě (Vojtova metoda, 
Bobath, DNS...)

ZKraCuJí Se Mi SvaLy
• polohování končetin
• protahování
• dlahování

Svaly, Které ovládají obličej 
a oči, nefungují
• cvičení jednotlivých svalů
• Vojtova metoda
• nácvik očních pohybů (ortoptika)
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Těžko se mi polYKá
• logopedie
• ergoterapie
• orofaciální stimulace
• cvičení na neurofyziologickém podkladě (Vojtova metoda, Bobath...)

Těžko se mi mLuví
• logopedie

Běžné denní úkolY jsou pro mě obtížné
• ergoterapie

Cvičení ti připravíme na míru podle toho, co potřebuješ zlepšit a kolik je 
ti let. Naučíme tě cvičení také správně provést. Obtížnost cvičení budeme 
upravovat podle tvých aktuálních dovedností a kondice. S rodiči si cviky 
pečlivě zaznamenej, abys mohl cvičení opakovat 2–3x denně cca 15–20 
minut.
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                  mísTo pro teBe:
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My, FyzioterapeuTi, ti přejeme 
především chuť do Cvičení. víme, 
že občaS to nebude Snadné, ale 
každé Cvičení pomůže, aBy Se 
tvůJ pohyb zlepšoval. rádi ti 
poradíme. Jak rYChle se zLepšíš, 
Je aLe na Tobě! Fandíme ti a pře-
Jeme, ať Léčbu dobře zvLádneš

Bára, karolína, 
Katka a FiLip a ................... 

můžeš nás 
kontaktovaT: 
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tvoJe CviKY:
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dneS jSeM trÉnoval:

po
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ne
Cvičení SvaLů 
oBličeje a očí

SToJ, chůze

protahování

vestibuLární 
aparát

Cvičení od 
fyzioterapeuta

rovnováha

Koordinace 
a přeSnoSt
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ného lekařství 2. LF UK a FN Motol  a Kliniky dětské hematologie a onkologie 
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