
Dátum: 18.07.2015

Dámy a páni,

týmto Vás informujeme o priebehu rehabilitačnej liečby v ADELI Medical Centre.

Pacient: Filip Kučný 

Dátum narodenia: 23.11.2008

Bydlisko: 756 12 Horní Lideč 255, ČR

Rehabilitačný turnus: 06.07.2015 – 18.07.2015

Diagnóza: 

Včasná epileptická encefalopatia
Stav po resekcii pravého frontálneho laloku mozgu (15.09.2009)
Ataktický syndróm
Oneskorenie psycho-rečového vývoja

Rehabilitačná liečba:

Na  zníženie  prejavov  neuro-ortopedických  a pohybových  porúch,  porúch  koordinácie
a reči  sa v ADELI Medical  Center uskutočnila  za stacionárnych podmienok komplexná
intenzívna rehabilitačná liečba.
Každodenná  viachodinová  rehabilitácia  zahŕňala  individuálne  navrhnutý  program
neurofyziologických cvičení a kryokontrastnú terapiu. 
V rámci každodennej rehabilitácie bola aplikovaná liečba sírnym bahnom a bola vykonaná
klasická masáž celého tela a končatín (trvanie jednej procedúry: 1 hodina).
Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté doplňujúce terapie:
manuálna  terapia  chrbtice  a  kĺbov  horných/dolných  končatín,  liečba  kyslíkom,
laseroterapia, biofeedback.

Výsledky liečby:

Ako výsledok rehabilitačnej liečby boli v stave pacienta zistené nasledujúce zlepšenia:

- zlepšenie celkových motorických funkcií
- tendencia normalizácie svalového tonusu horných a dolných končatín



- nárast svalovej sily v svaloch chrbta, prednej brušnej steny a končatín – všetky
cvičenia vykonáva aktívnejšie

- zvýšenie odolnosti voči vykonávanej fyzickej záťaži: počas rehabilitácie robí menej
prestávok a väčší počet opakovaní 

- zväčšenie rozsahu pasívnych pohybov v kĺboch dolných končatín: 
 roznoženie vystretých nôh (pasívne) – o 4 cm
 členkové kĺby:

pasívna dorzálna flexia – vpravo o 10°
pasívna dorzálna flexia – vľavo o 10°

- zlepšili sa rovnovážne reakcie
- istejšie samostatne chodí po nerovnom povrchu
- lepšie chodí po schodoch smerom hore i dolu
- pohyby sú lepšie koordinované
- zlepšila sa emočná nálada počas rehabilitácie, viac si verí
- vzrástla koncentrácia pozornosti na tréningoch biofeedbacku.

Odporúčania:
                                                                                                                                               
Po ukončení rehabilitačného pobytu sa odporúča:  

- kontrola u neurológa a epileptológa v mieste bydliska
- každodenná liečebná gymnastika (rodičia sú informovaní)
- cykly klasickej masáže (12-15 ošetrení) striedať s cyklami klasickej akupunktúry

(10-12 ošetrení); jeden cyklus raz za 2 až 3 mesiace
- velotréning (motomed)
- ergoterapia
- logopédia
- plávanie
- hydrokinezioterapia.

Za  účelom  upevnenia  a  zlepšenia  dosiahnutých  výsledkov  sa  odporúča  opakovanie
rehabilitačnej liečby „ADELI“ po 3 až 5 mesiacoch.
 
S úctou,

                                                                                          MUDr. Martina Sameková
Ošetrujúci lekár: Bogdan Bojko 
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