
Rex - komplikovaný 
případ

Jméno: Rex
Datum narození: 1.3.2008 (13let)
Plemeno: belgický ovčák - malinois
Váha: 26kg
Pohlaví: samec









Rex
12.4.2021 - 19.4.2021 hospitalizace 
na klinice v Brně. 
19.4.2021 referován na 
REHABILITAČNÍ hospitalizaci na 
kliniku Vyvet Vyškov.



19.4.2021 - 21.4.2021 hospitalizace Vyvet Vyškov
Po přečtení lékařské zprávy, odebrání anamnézy a fyzioterapeutickém vyšetření 
ihned referován na kliniku Jaggy Brno. Termín domluven na středu 21.4.2021.
Fyziovyšetření:
Pro mě: POZOR - geriatrický pacient BEZ DG!!!!!
*celková kachexie, atrofie, zpočátku nedůvěřivý, ale rychle si zvykl, hodný, bez 
agrese, 
*laterální poloha s mírným opistotonem (při každém stimulu - cvičení, 
mluvení,polohování, přijímání potravy - výraznějším, + hyperextenze HKK), 
*vědomí a chování v normě, tetraparéza až tetraplegie, na HKK hypertonus, na 
PKK normotonus až hypotonus, hlavové nervy - obranný reflex mírně 
hyporeflexní, spinální reflexy – flex.reflex na HKK +, na PKK - , 
* rozsah pohybu jednotlivých kloubů omezen v rámci věku a 
týdenní hypomobilitě (vázne při extenzi ramen. i kyčel.kloubů)
*bez zjevné bolestivosti, nevokalizuje,
*postoj. reakce, vertikal., chůze ...nelze vyšetřit.
Za mě: lokalizace – mozek, C páteř, dif. Dg. - neoplazie v oblasti mozku(velký 
mozek, mozkový kmen), míchy v oblasti C páteře, extruze MP ???



Během hospitalizace Rex přijímá potravu, pije, močí i kálí pod sebe, 
spolupracuje.
Z rehabilitačních technik prováděných denně jsme použili:
* polohování - po 2-3 hodinách, již druhý den je Rex schopen se udržet sám ve 
sternální poloze
* pasivní cvičení - všech KK, + strečink - velice opatrně a pomalu, bez snahy o 
maximální rozsah pohybu
* stimulace reflexů - všech KK
* celková masáž
* aktivní cvičení (minimální, šetrné, ve smyslu měnění poloh a vertikalizace do 
stoje, chůze s podporou a dopomocí 2FT - venčení)
* bez elektroterapie

21.4.2021 - odjezd na Jaggy Brno, kde hospitalizace až do 6.5.2021



Jaggy Brno















Znovu Vyvet – rehabilitační hospitalizace 6.5. - 10.5.2021, dále rehabilitace 
ambulantní.
RHB
6.5.2021 - příjezd ve večerních hodinách, bez RHB, vyšetření
7.5.2021
*dop.: pasivní cvičení všech KK, strečink, stim. reflexů, masáž, péče o jizvu (stehy 
ex, jizva klidná), nácvik chůze s dop.
*odp.: 1.hydroterapie - cca 20 minut, ve vestě, hodně přestávek + PP, střední 
hladina, pomalé tempo (hooodně se bojí, strnulý, nechce se rozejít, zvykačka -
nenutím), aktivní cvičení (sed,stoj,chůze)
8.5.2021(sobota)
*dop. bez fyzioterapeuta - venčení, pobyt venku, nácvik chůze
*odp. : pas.cvičení, strečink, stim.reflexů, hydroterapie – ve vestě, cca 30 minut, 
chůze/plavání-nic, bez aktivní hybnosti, střídání výšky hladiny, střídání rychlosti, a 
pořád nic, stim.ocásku-nic, pamlsky nic, jiný pes(fena) nic, pouze náznaky 
krokování při dopomoci dopředu, úplně strnulý a vyděšený
Nově: smutnější, potravu i pití přímá omezeně
9.5.2021(neděle)
*bez cílené RHB, klidovější režim, venčení, pobyt venku, nácvik chůze s dop.



10.5.2021
*dop.: pas. cv., strečink, masáž, cvičení na velkém míči, hydroterapie s 
majiteli – 30 minut, hodně přestávek, ve vestě, střídání výšky hladiny, 
střídání rychlosti, v přestávkách PP, ...trošičku lepší, ale do krokování se 
mu moc nechce, musí se pořád nutit............
Rex byl pořád více smutný, nechtěl vůbec spolupracovat, odmítal 
potravu i pití. Po dohodě s majiteli Rex dnes propuštěn do domácí péče. 
Provedena instruktáž majitelů o domácím režimu a domluva o nutné 
další ambulantní fyzioterapii, nejlépe 3 krát týdně.



Ambulantní RHB
12.5.2021
Doma ožil, snaha o samostatný sed, stoj, chůzi několikrát denně, pěkně žere i pije
* pas. cv., strečink, masáž, stim. reflexů
* hydroterapie - již bez vesty, 20 min, vysoká hladina, pomalinké tempo, stoj 
samostatný, ale chůze stále moc nejde, PP
14.5.2021
Doma veliké zlepšení, ujde již sám i delší vzdálenost, pouze s přidržením za hrudní 
postroj (cca 100m, až 3 krát denně)
* pas. cv., masáž, strečink, cv. na velkém míči, stim. reflexů
* hydroterapie – 20 minut, přestávky, vyšší hladina , pomalé tempo, poprvé sám 
krokuje!!!
18.5.2021
Samostatná chůze!
* pas. cv., masáž, strečink, stim. reflexů, čočka
* hydroterapie – 20 minut, přestávky, PP, POPRVÉ sám aktivně krokuje!
* zvětšené varle – SONO prostaty, nasazen ypozane, rimadyl a degan



RHB dále 20.5., 24.5., 27.5.
* prováděno stále pas. cv., strečink, masáž, aktivní cvičení - čočka, velký míč.....
* hydroterapie – 15 minut, 1 přestávka, vysoká hladina, pomalé tempo, v 
přestávce PP, pěkně sám šlape
* po tuto dobu postupné pomalé zhoršování stavu, po nasazení ypozanu majitelé 
udávají noční pomočování??, KO sono prostaty (bez zjevného zhoršení), majitelé 
nasadili přírodní ATB a "Energii pro zvířata", stav se stále postupně 
zhoršuje...apatie, hodně spí, nechce chodit ven, málo jí i pije...
7.6.2021
Celkové klinické vyšetření
1. SONO dutiny břišní - tekutina v břiše - punkce s následnou cytologií - nález 
maligních buněk - další plánovaná vyšetření již nejsou potřeba -
eutanázie.........................................


