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Súhrn 

Na zmiernenie prejavova následkov rôznych metabolických, genetických a neurologických 
poškodeIÚ CNS je potrebná včasná diagnóza s následnou tímovou rehabilitačnou a terapeutic
kou starostlivosťou o dieťa . Dôraz kladieme na individuálny prístup a podponl rodiny, na jej 
spoluprácu s tímom odbornikov. 

K r ú č o v é s lov á : Komplexná starostlivosť - postihnuté dieťa - dieťa s rizikovým vývinom 
- včasná diagnostika a li ečba 

V. Záhorcová: COMPLEX CARE - CHANCE FOR THE FAMILY 

Summary 

Early intervention (diagnosis, rehabilitation, and therapel1ti c care) by interdisciplinary ap
proach to handicaped child is necessary to mitigate the signs and consequences of metabo lic, 
genetic and neurologic central nervous system lesions. Author put ephasize on individual op
proach and family competence to cooperate with the team of specialists . 

K ey w o r ds : Komplex care - handicaped child - child in risk - early illteJ'vention and 
treatment 

Príprava na príchod dieťaťa 

Očakávanie narodenia dieťaťa je v každej rodine udalosťou. Napriek tomu, že si 
všetci uvedomujeme zodpovednosť nás dospelých za to, do akého prostredia sa na-
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rodí dieťa, akej starostlivosti sa dostane matke a plodu počas tehotenstva, predsa 
sa čoraz častejšie stretávame s vysokou mierou menej zodpovedného prístupu pri 
očakávalú dieťa . Sú to mnohé vonkajšie i vnútorné faktory, ktoré často spôsobia, že 
očakávané dieťa sa nenarodí zdravé, že hneď po pôrode, prípadne v jeho ďalšom 
vývine nachádzame rôzne odchýlky vo výkone a zrení . Je to zvyšujúci sa počet mla· 
distvých matiek, zlý sociálny status rodiny s následnou nedostatočnou starostli
vosťou o novorodenca, rôzne formy závislostí (drogové, alkoholové), zvyšujúci sa po
diel detí narodených slobodným matkám - to všetko a mnohé iné faktory sa stávajú 
potenciálnym zdrojom narodenia dieťaťa s rízikovým vývinom. 

Rodina s postihnutým dieťaťom 

Ak sa v rodine narodí dieťa, ktoré sa odlišuje od ostatných zdravých detí, je iné 
vo svojom vývine, životná situácia rodiny sa zásadne mení. Mnohé rodiny majú sna
hu zvládnuť túto situáciu, snažia sa hIadať informácie a rady, ako vychovávať dieťa 
s postihnutím, mnohé rodiny sa uzavrú do seba, odmietajú prístupy a odbornú po
moc a stávajú sa tým neplnohodnotným partnerom pre svoje postihnuté dieťa . Je 
ve Imi dôležité, aby rodina v tejto prvej fáze spoznávania sa so svojím postihnutým 
dieťaťom, vo fáze jeho "príjatia" dostala odbornú pomoc a ponuku na spoluprácu od 
odborníkov (Adams, 1992). 

Multidisciplinárny prístup 

Dieťa s mentálnym, či telesným postihnutím, alebo postihnuté inými zmys
lovými chybami si vyžaduje interdisciplinárny prístup rôznych odborníkov. Je 
dôležité, aby prvá informácia rodičovi bola podaná jasne, zrozumiteIne, s taktom, 
ale aj s perspektívami, čo môžeme individuálnym prístupom v starostlivosti o dieťa 
zmeniť, ako môžeme minimalizovať jeho postihnutie, prípadne ho eliminovať . 

Súčasná medicínska, psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika ponúka 
široký záber techník a metód - dôležité je použiť správnu metódu u jednotlivého 
dieťaťa včas . Súčasťou odbornej pomoci je zistenie, aké očakávania majú od od
borného tímu rodičia . Je preto nevyhnutné, aby súčasťou psychoterapeutickej práce 
sa stali i rodičia dieťaťa, aby sa vytvoríl jasný komunikačný vzorec medzi rodičmi -
dieťaťom a odborníkom (odborníkmi) (Cohe, 1992; Whitley, 1992). 

Najkompetentnejšími odborníkmi však zostávajú samotní rodičia dieťaťa, sú tí 
najkompetentnejší, ktorí sa zaoberajú denne svojím dieťaťom, poznajú jeho potreby 
a návyky. Prí práci s rodičom je nutné mať na mysli, aby mal rodič pred sebou 
vytýčený jasný ciel, teda aby mal motiváciu prí stále novej a ďalšej práci s dieťaťom 
- či ide o špecializované rehabilitačné cvičenia, alebo o stimuláciu funkcií reči, jem
nej motoriky, alebo hry. Rodič sa často pod vedením odborníka musí stať v starost
livosti o svoje postihnuté dieťa tým prvým a najväčším odborníkom. 

Včasná diagnostika a liečba 

Ak máme na mysli efekt nášho snaženia pri starostlivosti o postihnuté dieťa, 
musíme zdôrazniť základnú ideu: podpora a stimulácia by sa mala začať čo najskôr, 
často už v pôrodnici po narodení dieťaťa. Ak je to potrebné a moderné medicínske 
poznatky, diagnostika a liečba to umožňujú, je bežné, že adekvátna starostlivosť 
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o rizikové dieťa sa posúva do obdobia vnútromaternicového vývinu. Čím skôr sa 
prípadná odchýlka vo vývine podchytí a terapeuticky rieši, využívajúc flexibilitu a 
plasticitu nervového systému, proces maturácie, tým väčšia je pravdepodobnosť 
znovuobnovenia funkcie, prípadne zníženie stupňa postihnutia, alebo jeho úplné 
odstráneníe (Brazelton, 1991). Dôležité je uvedomiť si aj to, že pomoc a podpora je 
účinná len dovtedy, pokiaI je potrebná pri podpore rodičov a ich učení sa . 

Medicínska diagnostika a liečba 

Aby terapeutické prístupy, diagnostické postupy psychológov, špeciálnych peda· 
gógov a rehabilitačných pracovníčok boli dostatočne účinné, je dôležité, aby im 
predchádzala dôsledná medicínska diagnostika . Medicínske východiská tvorí hfa
danie etiológie postihnutia dieťaťa, genetické, neurologické, pediatrické, ortope
dické vyšetrenie, podla potreby vyšetrenia očného, ušného lekára, rehabilitačného 
lekára. Ich závery vytvárajú nielen možnosti ďalšieho terapeutického riešenia, ale 
sú predpokladom terapeutickej práce pre psychológa a liečebného pedagóga. Iné te
rapeutické postupy sa volia, ak ide o dieťa s poruchou sluchu, iné ak o dieťa s poru
chou zraku. Popri základných ochoreniach je vždy dôležité myslieť na pridružené 
postihnutia, prípadne ich kombináciu. 

Po prekonzultovaní v tíme odborníkov je vhodné hovoriť o diagnóze aj s rodičmi, 
zamerať rozhovor na hladanie ďalších perspektív, poukázať na možnosti terapie 
v postupnosti stanovených cieIov. Je vítané, ak sa v tejto fáze spolupráce stane 
niektorý člen odborného tímu "sprevádzajúcim" odborníkom pre rodinu (Adams, 
1992; Herberg, 1992). Rodina ho môže kedykolvek vyhIadať ak má v niečom po
chybnosti, nevíe ako ďalej, alebo je jednoducho neistá vo svojich predsavzatiach. 
V živote rodín, kde žije človek s mentálnym alebo telesným postihnutím je vždy 
dôležité, aby starostlivosť o postihnutého člena nebola vždy len na jednom členovi, 
väčšinou matke, ale aby sme naučili rodinu rozložiť sily medzi všetkých členov rodi
ny. Je dobré, zahraničné skúsenosti to potvrdzujú, ak sa rodiny vzájomne navšte
vujú, diskutujú o svojich problémoch, vymieňajú si skúsenosti a hladajú nové spo
ločné riešenia. 

Individuálnosť vo vývine - dôslednosť v jej posudzovaní 

Vývín každého dieťaťa je indivíduálny, ale vo svojom prejave jeho priebeh a dy
namika má svoje špecifiká. Vo vývine dieťaťa je dôležité všímať si tzv. senzitívne 
fázy, čo znamená, že sú isté obdobia vo vývine dieťaťa, ktoré sú typické pre mnohé 
deti . Okolo roka chodia, do dvoch rokov rozprávajú a pod. (Cohe, 1992). Ak dieťa 
niektoré z kritérií pre výkon v určitom vývinovom období nespÍňa, neznamená to, 
že je zaostalé vo vývine, môže ísť o oneskorený vývin niektorej z funkcií. To však 
žiadneho odborníka neoprávňuje k výrokom typu - "vaše dieťa má na rozprávanie 
čas, veď je to chlapec a tí sú pomalší.. .". Prax ukazuje, že rodič radšej opakovane 
absolvuje vyšetrenie s dieťaťom, len aby sa ubezpečil, že je v poriadku, že urobil 
maximum. Domnievame sa , že nositeIom potrieb by mala byť samotná rodina, ona 
je plne kompetentná a zodpovedná za zdravý a primeraný vývin dieťaťa . Nemáme 
preto podceňovať signály matiek, považovať ich za precitlivené a úzkostlivé prežíva
nia, ale akceptovať ich a v spolupráci s rodičom aj riešiť . Na druhej strane si mu
síme my odborníci uvedomiť, že na rodinu môžeme položiť len takú záťaž, akú ona 
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dokáže zvládnuť - posudzujme citlivo reálnu môžnosť odporúčam, overujme možno
sti matiek a otcov prakticky realizovať naše dobre mienené odborné rady, poskyt
nuté v ambulantných podmienkach. 

Individuálny stimulačný program 

Cielom poznávania dieťaťa s postihnutím a spolupráce s jeho rodičom je vytvoriť 
individuálny stimulačný program pre dieťa a rodinu. Je výhodné ak nositelom, re
alizátorom služieb pre rodinu - rehabilitačných, liečebno-pedagogických, psycholo
gických a sociálnych sú pracovIÚci jedného pracoviska. Títo po vzájomnej kon
zultácii poskytnú rodine individuálny krátkodobý stimulačný program a zacvičia 

mamu alebo otca do jeho realizácie. 

Vízie a práva 

Ľudia s mentálnym, či iným postihnutím sú predovšetkým Iudia so svojimi sta
rosťami, radosťami, potrebami, túžbami. Mali by mať vytvorené také isté podmien
ky pre dôstojný život, ako my všetci . 

Majú právo na vzdelávanie, prácu, svoj volný čas, majú právo mať svoj domov. 
My nemáme právo brať im šancu naplniť tieto potreby, malo by byt pre nás cťou 
pomôcť im vytvoriť na to podmienky. 
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OZNAM 

Psychiatrická spoločnosť v spolupráci s PL Opava usporiada v dňoch 
29. - 31. 5. 1997 Celoštátnu konferenciu AT. Téma konferencie: Súčasná si· 
tuácia v AT obore. 
Konferencia sa koná v Horskom hoteli KurzoVDÍ (Praded, Jeseníky). Den· 
ná penzia s ubytovaním stojí 280 Kč. Prihlásiť sa je možné do 15. 4. 1997 
u koordinátora konferencie prim. MUDr. Libora Chvílu, CSc., PL Opava, 
Olomoucká 88, 74601 Opava, fax 0653/213443 

106 


