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1. PARKINSONOVA NEMOC JAKO PROCES A ROLE FYZIOTERAPEUTA NA JEHO 
OVLIVNĚNÍ 

Jaroslav Opavský 

Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci 

Počet nemocných Parkinsonovou nemocí (PN) se zvyšuje se stárnutím populace. Prevalence tohoto 
onemocnění je v celé populaci asi 1:1000 a výrazně se zvyšuje u osob nad 60 let, kde je až 1:100 
(Ulmanová, Růžička, 2007). PN má chronicko-progresivní průběh s různou dynamikou u jednotlivých 
pacientů. Vedle hlavních, tzv. kardinálních příznaků, kterými jsou rigidita, tremor, hypokineza            
a poruchy rovnováhy, se u nich v průběhu doby objevuje celá řada dalších, tzv. nemotorických 
příznaků. Mezi ně patří příznaky dysfunkce autonomního nervového systému, kognitivní poruchy, 
deprese a další (Horstink et al., 2006b).  

PN vyžaduje multidisciplinární přístup k co nejúspěšnějšímu zvládnutí většiny obtíží. Kompletní 
tým tvoří lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi, sociální pracovníci, případně i další odborníci 
(Ressner, Šigutová, 2001). Základem léčby je farmakoterapie (Růžička, 2004), která má být provázena 
v jednotlivých fázích nemoci činností dalších specialistů, mezi nimiž hrají již od počátku jednu 
z hlavních rolí fyzioterapeuti. Přestože spektrum jejich náplně je u PN obecně známé, neobsahuje       
u nás doporučený postup dostatečně specifické upřesnění způsobu rehabilitace těchto pacientů
(Růžička, Roth, 2002). Přínosem pro orientaci ve vhodné strategii léčby mohou být doporučení          
ze zahraničí z poslední dekády (Horstink et al., 2006a; Keus et al., 2007; National Collaborating 
Centre for Chronic Conditions, 2006; Royal Dutch Society for Physiotherapy, 2004), v nichž jsou však 
doporučení týkající se rehabilitace nebo fyzioterapie velmi nerovnoměrně zastoupena, resp. jsou příliš 
obecná nebo stručná. Tato práce má proto přinést stručný přehled o tom, jakými postupy a ve kterých 
fázích PN vstupují významně do terapeutického procesu fyzioterapeuti.  

Volbě optimálního postupu významně napomáhají systémy hodnocení, které jsou zaměřeny        
pro klinickou praxi a zachycují nejen tíži postižení, ale i obtíže a problémy nemocného. Z jejich široké 
nabídky jsou vhodné a dostupné pro léčebnou rehabilitaci u nás hodnocení podle Hoehnové a Yahra 
(1967; Opavský, 2003) a Parkinson Activity Scale (Nieuwboer et al., 2000; Opavský, 2003). V rámci 
klinického posuzování je účelné zaměřit se na hodnocení postury, míry synkinéz horních končetin    
při chůzi, na rychlost chůze, její rytmicitu a délku kroku, na rotace trupu a pánve při chůzi,                
na schopnost zahajování chůze a míru obtíží při otáčení, u těžkých pacientů i na výskyt tzv. freezingu. 
Velká pozornost má být věnována schopnosti udržovat rovnováhu, kde se vedle běžně známých          
a užívaných zkoušek (jako je např. Rombergova) využívají stoje na jedné noze, tandemového stoj, 
zvrácení trupu nazad (Růžička, 2004) a jeho modifikací (Valkovič, 2007), testů funkčního dosahování 
(Duncan et al., 1990) nebo bočního dosahování (Brauer et al., 1999), případně Bergova škála 
rovnováhy (Berg et al., 1989). Při podrobnějším vyšetření, zejména v rámci dlouhodobé rehabilitační 
péče, i na svalovou sílu a na aerobní kapacitu pacientů s PN. Opomíjenou oblastí, která vyžaduje 
specifické přístupy, jsou bolesti u parkinsoniků, které jsou muskuloskeletální, centrální a periferní 
neuropatické, dále bolesti spojené s dystoniemi nebo akatizií (National Collaborating Centre             
for Chronic Conditions, 2006). 

Fyzioterapeuti by měli vstoupit do léčebného procesu pacientů s PN již v nejčasnějších fázích 
jejich onemocnění, kdy v pozdějších stádiích, s prohlubováním původních obtíží a s rozvojem nových, 
z nichž některé jsou způsobeny i vedlejšími účinky farmakoterapie, resp. změnou citlivosti 
dopaminových receptorů, se postupně rozšiřuje spektrum jimi prováděných úkonů a postupů. Léčebná 
rehabilitace má být proto primárně zaměřena na hlavní příznaky PN, které jsou uvedeny výše, vedle 
nich však individuálně, dle konkrétního nálezu u daných pacientů, zejména v pozdějších fázích 
onemocnění, i na obtíže při zahajování a ukončování pohybů, na obtíže při otáčení, zvládání freezingu, 
na zlepšení charakteru dýchání, polykání a celkově na zvýšení kvality života a snížení rizika 
poškození a rizika pádů (National Collaborating Centre for Chronic Conditions, 2006; Ressner, 
Šigutová, 2001). Často jsou u těchto nemocných k dosažení vyššího efektu léčby využívány            
tzv. podnětové strategie (zrakové a sluchové), které napomáhají ke zlepšení jejich pohybu (Keus et al., 
2006). Rytmické akustické podněty přitom ovlivňují i emoční ladění pacientů s PN a mohou být 

zařazeny i do postupů v domácí léčbě. Velmi příznivě působí na stav nemocných tanec, vedený 
zkušenými terapeuty.  

Holandská fyzioterapeutická společnost rozlišila úkoly fyzioterapie v jednotlivých fázích PN 
(Royal Dutch Society for Physiotherapy, 2004). V časné fázi jsou hlavními úkoly – prevence 
inaktivity, prevence pádů a strachu z pohybu, udržení nebo zlepšení rozsahu pohybů v kloubech, 
zvýšení svalové síly a aerobní kapacity. Při středním stupni obtíží se má rehabilitace přednostně
zaměřit na zvládání přesunů a na lokomoci, na zlepšení držení těla, charakter chůze, na schopnost 
udržovat rovnováhu, dále na zlepšení uchopování a na jemnou motoriku. V pozdní fázi PN                 
se spektrum úkonů fyzioterapeuta zužuje a má být zaměřeno hlavně na zabezpečení vitálních funkcí 
(např. na zlepšení dýchání), na prevenci kontraktur a vzniku dekubitů. Zde se tedy objevují i prvky 
z rehabilitačního ošetřovatelství.  

Neopomenutelným úkolem fyzioterapeutů je edukace pacientů s PN a jejich rodinných příslušníků, 
a to ve všech fázích jejich onemocnění, o tom, jak postupovat v terapii i v domácím prostředí.       
Vedle postupů, které byly použity v rámci léčebné rehabilitace a kinezioterapie mohou být v domácím 
prostředí použity i východní systémy cvičení, jakými jsou jóga a tai-chi. 

Pro ovlivnění psychického stavu nemocných je zapotřebí využívat všemi zdravotníky podpůrné 
psychoterapie, případně i intervence klinického psychologa, resp. psychoterapeuta. Podle stavu           
a potřeb nemocného se doporučuje využívat tzv. kognitivních strategií.  

PN je procesem s různou dynamikou u jednotlivých pacientů, kde pouze znalost rozvoje klinických 
projevů, efektů farmakoterapie a jejích nežádoucích účinků a znalost jejich psychologické 
problematiky jsou předpokladem komplexního pochopení dopadu choroby a východiskem pro volbu 
optimální strategie léčby.    

Literatura: 
BERG, K., WOOD-DAUPHINÉE, S., WILLIAMS, JL., GAYTON, D. Measuring balance in the 
elderly: Preliminary development of an instrument. Physiotherapy Canada, 1989, vol., 41, no. 6, p. 
304-311. 
BRAUER, S., BURNS, Y., GALLEY, P. Lateral Reach: A clinical measure of medio-lateral postural 
stability. Physiother Res Intern, 1999, vol., 4, no. 2, p. 81-88. 
DUNCAN, PW., WEINER, DK., CHANDLER, J., STUDENSKI, S. Functional Reach. A new clinical 
measure of balance. J Gerontol, 1990, vol., 45, no. 6, p. 192-197.   
HOEHN, MM., Yahr, MD. Parkinsonism: Onset, progression, and mortality. Neurology, 1967,       
vol. 17, no. 5, p. 427-442. 
HORSTINK, M., TOLOSA, E., BONUCCELLI, U., DEUSCHL, G., FRIEDMAN, A., KANOVSKY, 
P., LARSEN, JP., LEES, A., OERTEL, W., POEWE, W., RASCOL, O., SAMPAIO, C. European 
Federation of Neurological Societies, Movement Disorder Society-European Section. Review            
of the therapeutic management of Parkinson's disease. Report of a joint task force of the European 
Federation of Neurological Societies and the Movement Disorder Society-European Section. Part I: 
early (uncomplicated) Parkinson's disease. Eur J Neurol, 2006a, vol. 13, no. 11, p. 1170-85. 
HORSTINK, M., TOLOSA, E., BONUCCELLI, U., DEUSCHL, G., FRIEDMAN, A., KANOVSKY, 
P., LARSEN, JP., LEES, A., OERTEL, W., POEWE, W., RASCOL, O., SAMPAIO, C. European 
Federation of Neurological Societies, Movement Disorder Society-European Section. Review            
of the therapeutic management of Parkinson's disease. Report of a joint task force of the EFNS and the 
MDS-ES. Part II: late (complicated) Parkinson's disease. Eur J Neurol, 2006b, vol. 13, no. 11, p. 1186-
202. 
KEUS, SHJ., BLOEM, BR., HENDRICKS, EJM., BREDERO-COHEN, AB., MUNNEKE, M.,        
on behalf of the Practice Recommendation Development Group. Evidence-based analysis of physical 
therapy in Parkinson´s disease with recommendation for practice and research. Movement Disorders, 
2007, vol. 22, no. 4, p. 451-460. 
NATIONAL COLLABORATING CENTRE FOR CHRONIC CONDITIONS. ROYAL COLLEGE 
OF PHYSICIANS  PARKINSON´S DISEASE: national clinical guide for diagnosis and management 
in primary and secondary care, 2006, p. 237. 
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NIEUWBOER, A., DE WEERDT, W., DOM, R., BOGAERTS, K., NUYENS, G. Development         
of an Activity Scale for individuals with advanced Parkinson disease: Reliability and „on-off“ 
variability. Phys Ther, 2000, vol. 80, no. 11, p. 1087-1096. 
OPAVSKÝ, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, p. 80-84. 
RESSNER, P., ŠIGUTOVÁ, D. Léčebná rehabilitace u Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi, 
2001, vol. 2, no. 1, p. 31-35. 
ROYAL DUTCH SOCIETY FOR PHYSIOTHERAPY. KNGF Guidelines for physical therapy in 
patients with Parkinson´s disease. Suppl. to the Dutch Journal of Physiotherapy, 2004, vol. 114, no. 3, 
p. 1-92. 
RŮŽIČKA, E. Parkinsonova nemoc: Doporučené postupy diagnostiky a léčby. I. Časné stadium. 
Praha: Galén, 2004, p. 61. 
RŮŽIČKA, E., ROTH,  J. Parkinsonova nemoc. Doporučené postupy pro praktické lékaře. Praha: ČLS 
JEP, 2002, p. 1-7. 
ULMANOVÁ, O.,  RŮŽIČKA, E. Parkinsonova nemoc – základy diagnostiky a terapie. Psychiat    
pro praxi, 2007, vol. 8, no. 2, p. 60-62. 
VALKOVIČ, P. Diagnostická sila klinických testov a statickej posturografie v predikcii pádov            
u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Neurol pro praxi, 2007, vol. 8, no. 6, p. 367-370.   

2. SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY U PARKINSONOVY NEMOCI  

Pavel Otruba 

Neurologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc a Fakultní nemocnice 
Olomouc 

V dnešní době máme k dispozici poměrně široké spektrum léčebných skupin antiparkinsonik 
s různým mechanismem účinku, různým způsobem podávání, s odlišným bezpečnostním profilem, 
které indikujeme v léčbě jednotlivých příznaků Parkinsonovy nemoci. Rozvoj intervenčních postupů
dále rozšiřuje možnosti léčby Parkinsonovy nemoci za hranice farmakologické léčby. Kromě
tradičních příznaků motorických (třes, hypokinéza a rigidita) se u pacientů s PN objevují po několika 
letech léčby další příznaky, které postupně mění její původní klinický obraz. Příznaky se objevují       
v několika doménách, především motorické, psychické, senzitivní a vegetativní. Lékaři věnující         
se léčbě pacientů s PN jsou tudíž exponováni velkému množství nových informací o způsobu léčby 
PN    a stává se pro ně nelehkým úkolem zvolit ten nejsprávnější způsob léčby pro daného pacienta. 
Léčba Parkinsonovy nemoci je vedena medicínou založenou na důkazech (Evidence based medicine), 
přičemž je nezbytné sledovat přístup pacienta k onemocnění, respektovat jeho vlastní potřeby, 
zohlednit pracovní činnost, sociálních aspekty a očekávání. Je třeba aktivně pátrat po skrytých 
příznacích Parkinsonovy nemoci, jako jsou poruchy kontroly impulzů, neboť mohou mít významné 
sociální a právní aspekty. Z nových postupů je zdůrazněna možnost transdermálního, intrajejunálního, 
subkutánního podávání antiparkinsonik a diskutována neurochirugická léčba - hluboká mozková 
stimulace.  

Literatura: 
BAREŠ, M. Zvýšená denní spavost a ataky náhlého usnutí u pacientů s Parkinsonovou nemocí. 
Nadešel čas na všeobecný konsensus ohledně způsobilosti řízení motorových vozidel? Psychiatrie    
pro praxi, 2004, 2, p. 13-15. 
BAREŠ, M. Pozdní hybné komplikace Parkinsonovy nemoci - wearing-off fenomén a další motorické 
komplikace. Neurol praxe 2008, vol. 9, no. 2, p. 96-99. 
BAREŠ, M., KAŇOVSKÝ, P., REKTOR, I. Excessive daytime sleepiness and sleep attacks induced 
by entacapone. Fund Clin Pharmacol, 2003, 17, p. 113-116. 
BAREŠ, M., REKTOROVÁ, I., KRAJČOVIČOVÁ, L., REKTOR, I. Heart valve abnormalities         
in Parkinson's disease treated with dopamine agonists. J Neurol, 2008, vol. 255, no. 10, p. 1596. 
FRUCHT, S., ROGERS, JD., GREENE, PE., GORDON, MF., FAHN, S. Falling asleep at the wheel: 
Motor vehicle mishaps in persons taking pramipexole and ropinirole. Neurology, 1999, 52,                 
p. 1908-1910. 
GESCHEIDT, T., BAREŠ, M. Patologické hráčství u Parkinsonovy nemoci. Neurol praxe, 2009,     
vol. 10, no. 2, p. 107-110. 
GILADI, N., BOROOJEDRI, B., KORCZYN, AD., BURN, DJ., CLARKE, CE., SCHAPIRA, AH. 
SP513 investigators. Rotigotine transdermal patch in early Parkinson´s disease: A randomized, 
double-blind, controlled study versus placebo and ropinirole. Mov Disord, 2007, 22, p. 2398-2404.    
HOLLOWAY, RG., SHOULSON, I., FAHN, S., et al. Pramipexole vs levodopa as initial treatment 
for Parkinson diasese: A 4-year randomized controlled trial. Arch Neurol, 2004, 61, p. 1044-1053. 
KAŇOVSKÝ, P., BAREŠ, M., POHANKA, M., REKTOR, I. Penile erections and hypersexuality 
induced by pergolide treatment in advanced, fluctuating Parkinson´s disease. J Neurol, 2002, 249,       
p. 112-114. 
KAŇOVSKÝ, P., KUBOVÁ, D., BAREŠ, M., HORTOVÁ, H., STREITOVÁ, H., ZNOJIL, V., 
REKTOR, I. L-DOPA Induced Dyskinesias and the Continuous Subcutaneous Infusions                     
of Apomorphine - Results of Two Years,  Prospective Follow-Up. Mov Disord, 2002, vol. 17, no. 1,  
p. 188-191.  
OERTEL, WH., WOLTERS, E., SAMPAION, C., et al. Pergolide versus levodopa monotherapy       
in early Parkinson´s disease patients: The PELMOPET study. Mov Disord, 2006, 21, p. 343-353.  

Poznámky:
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OLANOW, CW., OBESO, JA., STOCCHI, F. Drug insight: Continuous dopaminergic stimulation     
in the treatment of Parkinon´s disease. Nature Clin Pract Neurology, 2006, 2, p. 382-392. 
OLANOW, CW., RASCOL, O., HAUSNER, R., FEIGIN, PD., JANKOVIC, J., LANG, A., 
LANGSTON, W., MELAMED, E., POEWE, W., STOCCHI, F., TOLOSA, E. ADAGIO Study 
Investigators. A double-blind, delayed-start trial of rasagiline in Parkinson's disease. N Engl J Med, 
2009, vol. 361, no. 13, p. 1268-78. 
POEWE, W., SEPPI, K. Managing the non-motor symptoms of Parkinson´s disease. In HALLETT, 
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3. DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT AUTONOMNÍCH DYSFUNKCÍ U PARKINSONOVY 
NEMOCI Z POHLEDU FYZIOTERAPEUTA 

Petr Pospíšil 

Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno  
Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno  

Dysfunkce autonomního nervového systému (ANS) jsou významnou součástí klinického obrazu 
idiopatické Parkinsonovy nemoci (PN), u které se výraznou měrou podílí na zvýšení morbidity            
a mortality a na snížení celkové subjektivně vnímané kvality života. Recentní studie dokládají jejich 
subklinickou či klinickou přítomnost již v iniciálních stadiích onemocnění a také jejich progresivní 
vývoj v čase. 

Porušená funkce ANS vede k dysregulaci systémů kardiovaskulárního, gastrointestinálního, 
urogenitálního, sudomotorického a termoregulačního, dále k dysfunkcím spánkovým, respiračním 
a pupilárním aj. 

Validní diagnostika a na ni navazující efektivní management dysfunkcí ANS nabývá na důležitosti 
zvláště v případě omezení aktivit běžného denního života (ADL) a snížení kvality života způsobené 
zdravotním stavem (HRQoL). 

V současné medicíně a rehabilitaci založené na evidenci podává diagnostika autonomních 
dysfunkcí nezbytné informace pro správnou preskripci efektivní terapeutické strategie a je rovněž 
nezbytná pro zpětnou evaluaci dosažených výsledků a posouzení vhodnosti zvolené strategie. 

Literatura:  
u autora 

Poznámky:

Poznámky:
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4. KINEZIOTERAPIE U PARKINSONIKŮ

Martina Šlachtová, Dagmar Dupalová 

Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc 

Motorické postižení nemocných s Parkinsonovou nemocí se projevuje zejména rigiditou, 
hypokinezou a tremorem. Neméně významné jsou poruchy rovnováhy a svalové dysbalance.         
Tyto příznaky se vyskytují v různé míře, jejich velikost je závislá na stupni postižení a kolísá 
v závislosti na účinku farmakoterapie. V důsledku specifických hybných obtíží dochází ke změně
v pohybových stereotypech (stoj, chůze, otáčení, vstávání) a ke změně základních pohybových vzorů. 

Postižení motoriky vyžaduje komplexní terapeutický přístup a to včetně léčby rehabilitační.        
Pro potřeby cíleně zaměřené terapie je nutné sledovat a následně ovlivňovat změny pohybových 
vzorů. 

Vzhledem k šíři možných motorických symptomů se v předkládané práci věnujeme pouze 
vybraným pohybovým obtížím (poruchám stoje, chůze, některým běžným denním aktivitám – 
vstávání, otáčení a tremoru). Přednáška je doplněna video ukázkou. 

K nejnápadnějším změnám u parkinsoniků patří porucha vzpřímeného držení a chůze.                    
U nemocných dochází k typickému flekčnímu držení trupu a končetin. Chůze nemocných je změněna 
v typickém vzoru (zpomalení a snížení rozsahu pohybu jednotlivých segmentů těla, omezení synkinéz 
horních končetin). Postupně dochází ke zkrácení délky kroku a snížení rychlosti chůze. Objevuje       
se zhoršené odvíjení chodidla (flat foot strike - pata a předonoží současně v kontaktu, nebo toe 
walking  - úder předonoží předchází kontaktu paty) během chůze. Při nedostatečném zvedání chodidel 
vzniká šouravá chůze (shuffling gait). Ke specifickým změnám charakteristik chůze patří zvýšení 
délky trvání fáze opory i fáze dvojí opory. Významným omezením pohybu je porucha iniciace pohybu 
(startovací obtíže) nebo tzv. freezing fenomén - náhlý záraz pohybu. Porucha se může projevit          
při chůzi, ale také v jiných běžných aktivitách – při otáčení na lůžku, vstávání ze sedu, ulehání apod.  
Freezing fenomén při chůzi vzniká často narušením rytmu chůze např. při průchodu zúženým 
prostorem, změně směru nebo optické překážce a může být příčinou pádů. Pády se však mohou 
vyskytovat i nezávisle na tomto fenoménu, jako důsledek náhlého subjektivního pocitu výkyvu těžiště
(často dopředu či dozadu).  

Při rehabilitaci chůze je naší snahou aktivace normálního pohybového vzoru chůze pomocí 
facilitace pohybu zvýšenou aferencí více senzorickými podněty. V maximální míře využíváme 
audiovizuální stimulaci pomocí verbální instruktáže, rytmické stimulace (metronom, hudba, zpěv, 
tleskání atd.), chůzový trenažér s verbální stimulací, značky na podlaze (stopy, čáry, se změnami 
směru i vzdálenosti). Tento postup podporuje řada studií, které poukazují na fakt, že nemocní mohou 
částečně překonat hypokinezi využitím vizuálních a audiálních podnětů (Morris et al., 2001; 
Hanakawa et al. 1999a; Hanakawa et al., 1999b). Po absolvování programu kinezioterapie bylo 
zjištěno zkrácení délky trvání oporové fáze, fáze dvojí opory i celkové délky trvání chůzového cyklu 
(Dupalová, Opavský, Janečková, 2005; Opavský et. al, 1999). 

K překonání startovacích obtíží doporučujeme trénink “antifreezingových manévrů“. Pohyb 
usnadní vhodná práce s těžištěm těla, započetí pohybu volnější končetinou. Nelze-li vykročit vpřed, 
můžeme se pokusit o úkrok stranou, dozadu či na místě zvednout končetinu. K nastartování pohybu 
můžeme nacvičit i manévr vědomého nádechu-výdechu, úder dlaní do stehna, překročení nohy 
doprovázející osoby aj. 

Důležitou součástí kinezioterapie u nemocných s Parkinsonovou nemocí je terapie poruch stoje.
Posturograficky bylo zjištěno, že nemocní mají významně vyšší hodnoty výchylek v předozadním       
i mediolaterálním směru v porovnání se zdravými osobami. S posturální náročností se tyto hodnoty 
zvyšují. Po cílené terapii balančního výcviku došlo ke snížení posturálních výchylek v obou směrech 
(Čapková, Šlachtová, 2005). Balanční výcvik zahrnuje zejména nácvik stoje o širší bázi s přenosy 
těžiště laterolaterálně a předozadně, stoje o úzké bázi, stoj na špičkách, na jedné DK. Lze využít          
i balančních ploch (válcové úseče, posturomed, gymball). Vždy je nutné respektovat stádium 
onemocnění. Opakovaná kinezioterapie se zaměřením na výcvik posturální stability má minimálně
udržovací vliv, což je z hlediska predikce vývoje nemoci zásadní.  

Zejména vlivem příznaků rigidity, hypokineze, bradykineze (příp. startovacích obtíží) jsou 
významně ovlivněny běžné denní činnosti. Hodnocením pomocí škály aktivit nemocných 
s Parkinsonovou nemocí (PAS) bylo zjištěno, že jednotlivé položky (vstávání ze židle a usedání, 
pohyblivost na posteli a další) korelují se škálou podle Hoenové a Yahra (Rodová, Opavský, 2003).  
Dle individuálního nálezu doporučujeme zařadit do pohybové léčby nácvik (pro pacienty obtížných) 
denních činností. Rigiditu ovlivňujeme aktivními a pasivními pohyby ve velkém rozsahu, dechovou 
gymnastikou, relaxací. Opakovaným cvičením dochází k urychlení iniciace pohybu i zrychlení 
vlastního provedení. Po zhodnocení možností nemocného lze zlepšit provedení také zjednodušením 
techniky dané činnosti. 

Tremor u Parkinsonovy nemoci má převážně klidový charakter, s pomalou frekvencí (4-6 Hz). 
Obvykle je asymetricky vyjádřen s převahou na akrech. Může přetrvávat a zvyšovat se i při statické 
zátěži - tzv. posturální třes (HWANG et al., 2009). Typicky se zhoršuje při zvýšené koncentraci         
či stresu, pohybem se mírně tlumí. Pro ovlivnění tremoru provádíme rychlé střídavé pohyby končetin, 
koordinační rytmická cvičení, relaxaci. Při vzniku a zesilování zejména posturálního třesu 
doporučujeme přerušit aktivitu, která tremor provokuje a provést uvolněný pohyb končetinou.       
Dále nacvičujeme činnosti souvisejících s psaním (obtahování čar, oblouků, písmen, psaní na tabuli), 
jemnou manipulaci i bimanuální činnosti. Tremor patří k symptomům, které jsou obtížně ovlivnitelné, 
v jeho léčbě se uplatňuje zejména farmakoterapie. 

Pohybová léčba je důležitou součástí v komplexní léčbě Parkinsonovy nemoci. Přestože předložené 
studie byly převážně provedeny na malých souborech pacientů, lze konstatovat, že poukazují             
na příznivý vliv pravidelné pohybové terapie. Naše zkušenosti s pohybovou léčbou skupinovou            
i individuální jsou pozitivní. Kinezioterapie napomáhá ke zmírnění symptomů nemoci, působí 
pozitivně emočně a napomáhá také aktivovat nemocné k překonání nechuti k pohybu.  
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5. OVLIVNĚNÍ DECHOVÝCH FUNKCÍ FYZIOTERAPEUTICKÝMI TECHNIKAMI 
U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU CHOROBOU 

Jana Klíšťová1, Kateřina Neumannová2 

1Osteologické centrum, Brno 
2 Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc 

Respirační dysfunkce provázející Parkinsonovu chorobu jsou v současné době v pozadí více 
se manifestujících motorických příznaků. Avšak plicní komplikace Parkinsonovy choroby jsou jednou 
z hlavních příčin morbidity a mortality těchto pacientů (Kolesnikova, 2006).  

Respirační dysfunkce provázející toto onemocnění mohou mít různý charakter. Následkem 
omezené pohyblivosti hrudní stěny dochází ke snižování vitální kapacity plic, zvyšování svalové 
únavy dýchacích svalů, může také docházet k hypophonii a poruchám dýchání během polykání. 
Parkinsonova choroba je provázena též oslabením dýchacích svalů, které může vést ke zhoršení 
mechanismů kašle a dušnosti (Gross et al., 2007; Laghi, Tobin, 2003; Shill, 2007). Všechny tyto 
objektivní příznaky jsou provázeny poruchami plicních funkcí, mezi které patří snížený průtok 
(nádechový i výdechový), snížená vitální a inspirační kapacita plic atd. (Kandus, Satinská, 2001). 
Respirační obtíže limitují fyzickou aktivitu pacienta a tím výrazně ovlivňují kvalitu jeho života. 

Součástí komplexní fyzioterapeutické léčby by tedy měly být i techniky plicní rehabilitace 
a respirační fyzioterapie, jimiž lze usnadnit dýchání, aktivovat oslabené dýchací svaly, ovlivnit 
dechový stereotyp, zlepšit ventilační parametry a mobilitu hrudníku, snížit dušnost a zlepšit efektivitu 
kašle (Ressner, Šigutová, 2001).  

Do pilotní studie zjišťující ovlivnění dechových funkcí fyzioterapeutickými technikami u pacientů
s Parkinsonovou chorobou bylo zařazeno 12 osob s tímto onemocněním tvořících výzkumný soubor 
a 10 zdravých osob představujících soubor kontrolní. Probandi podstoupili vstupní anamnestické 
a kineziologické vyšetření, palpační vyšetření reflexních změn ve vybraných svalech a vyšetření 
sledovaných respiračních parametrů (rozvíjení hrudníku, spirometrické vyšetření a vyšetření 
maximálních nádechových a výdechových ústních tlaků). Šest pacientů s Parkinsonovou chorobou 
v anamnestickém dotazníku uvádělo dechové obtíže, a to zejména při zvýšené zátěži. Osm z dvanácti 
osob výzkumného souboru podstoupilo čtyřtýdenní individuální rehabilitační léčbu se zaměřením 
na respirační fyzioterapii. 

Výsledky výzkumu potvrzují snížení sledovaných parametrů plicních funkcí (vitální kapacitu – 
VC, usilovně vydechnutý objem za 1 s – FEV1, vrcholovou výdechovou rychlost – PEF) i ostatních 
měřených respiračních parametrů (rozvíjení hrudníku, maximální nádechové a výdechové ústní tlaky) 
oproti kontrolnímu souboru. Po absolvování čtyřtýdenní terapie došlo u všech pacientů ke zlepšení 
veškerých sledovaných ventilačních parametrů a ke zlepšení většiny kineziologických ukazatelů. 
Všech osm pacientů též uvedlo subjektivní zlepšení jejich zdravotního stavu, ať již ve smyslu zmírnění 
dechových obtíží (u osob, které je zpočátku uváděly), tak i zvýšení tělesné kondice a subjektivního 
pocitu zdraví. 

Výsledky této studie prokazují výskyt poruch dechových funkcí u osob s Parkinsonovou chorobou 
a zvýšení hodnot sledovaných ventilačních funkcí vlivem absolvované rehabilitační léčby.  
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6. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST PŘI VÝKONU PRÁCE FYZIOTERAPEUTA 

Lukáš Prudil 

Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, 
Brno 

Při práci fyzioterapeuta mohou nastat různé odpovědnostní vztahy, typicky se bude jednat              
o odpovědnost občansko právní, pracovně právní a trestně právní.  

V případě odpovědnosti občansko právní dochází stále častěji k tvrzením pacientů, že jim 
fyzioterapeut svou činností způsobil škodu na zdraví a následně jsou vznášeny nároky na odškodnění 
bolesti a ztížení společenského uplatnění. Pro posouzení oprávněnosti těchto nároků je klíčové 
posouzení toho, zda fyzioterapeut postupoval při své práci lege artis nebo nikoliv. Rozhodující roli  
tak hrají zpravidla znalecké posudky, kdy znalci posuzují správnost nebo nesprávnost fyzioterapeutem 
použitých postupů a technik a jejich případnou souvislost s poškozením pacientova zdraví. Nezřídka 
se v rámci občansko právních vztahů začínají objevovat i spory o ochranu osobnosti, kdy pacienti 
nebo jejich příbuzní tvrdí, že byli dotčeni na svých osobnostních právech (např. nedostatečným 
poučením, absencí souhlasu s výkonem) a domáhají se zadostiučinění. Četnost těchto sporů                
se v poslední době, zdá se, zvyšuje. 

V rámci odpovědnosti pracovně právní je řešen vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem        
a podmínky, za kterých odpovídá zaměstnavatel za škodu, která vznikne zaměstnanci                     
nebo zaměstnanec za škodu, kterou způsobil zaměstnavateli. 

Z pohledu závažnosti možných následků může být pro fyzioterapeuta nejvýznamnější vznik 
eventuelní odpovědnosti trestně právní. V případě zdravotnických pracovníků se tak nejčastěji 
setkáváme s podáváním trestních oznámení a případným následným trestním stíháním pro trestný čin 
ublížení na zdraví a pro trestný čin neposkytnutí pomoci. I v těchto kauzách sehrávají klíčovou roli 
znalecké posudky. 

Jak již bylo výše uvedeno pro posouzení případného vzniku odpovědnosti je důležité vyhodnocení 
toho, zda fyzioterapeut postupoval při své práci lege artis. Tomu by mělo napomoci i legislativní 
zakotvení fyzioterapeutových povinností. V České republice je to řešeno zejména zákonem č. 96/2004 
Sb., zákon o nelékařských povoláních, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 424/2004 Sb. Byť lze 
mít k těmto obecně závazným právním předpisům jistě výhrady, poskytují alespoň základní právní 
rámec, ve kterém se fyzioterapeuti při své činností pohybují. I těmto předpisům tedy bude věnována 
pozornost. 

Literatura:  
u autora 

Poznámky:

Poznámky:
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7. FORMÁLNÍ A VĚCNÉ NEDOSTATKY PŘEDPISU FYZIKÁLNÍ TERAPIE LEGE ARTIS 

Kateřina Hrochová1, Josef Urban2

1 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Územní pracoviště Olomouc 
2 Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc 

V české republice lze zdravotnickou péči poskytovat ve zdravotnických zařízeních za celkovou       
i částečnou úhradu zdravotní pojišťovnou daného pojištěnce, (a)/nebo za plnou úhradu pacientem 
(klientem). V případě prvním se zdravotnické zařízení poskytující péči smluvně zavazuje 
k mechanismům a pravidlům úhrady této péče, které upravuje metodika pro pořizování a předávání 
dokladů. Ve druhém případě je zdravotnická péče poskytována na základě smluvního vztahu mezi 
zdravotnickým zařízením jakožto poskytovatelem služby a občanem jakožto jejím příjemcem. 
V takovémto případě se formální pravidla řídí vzájemnou dohodou obou stran a především zákonem   
o účetnictví, věcná pravidla pak zákonnými normami – především zákony č. 95 a č. 96 z roku 2004   
ve znění pozdějších předpisů, a to vyhlášky č. 424/2004 Sb, kterou se stanoví činnosti zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

V příspěvku jsou shrnuta formální a věcná kriteria „Poukazu na vyšetření/ošetření FT“ z Metodiky 
pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními 
pojišťovnami verze 6.2 ve znění dodatku z 30. 9. 2009. Dle této metodiky je určen k předpisu 
fyzioterapeutické péče tiskopis VZP-06ft/2009. 

Úhradu zdravotní péče pak, v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní 
péče, uzavírané mezi zdravotnickým zařízením a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky 
(dále jen VZP), provádí VZP za své pojištěnce na základě:  

- vyúčtování poskytnuté péče na dokladech pořízených a předaných podle metodiky VZP,  
- výsledků kontrolní a revizní činnosti,  
- výsledků zpracování regulačních omezení, uplatněných v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a smlouvou.  

V jednotlivých dílech metodiky jsou vysvětleny základní používané pojmy a pravidla                  
pro vykazování poskytnuté péče, používání jednotlivých dokladů, pořizování a předávání dokladů       
a přehled vydávaných číselníků a tiskopisů. 

Mezi základní formální kriteria předpisu FT patří: 
- znaky se zapisují do určených, předtištěných pozic hůlkovým písmem nebo psacím strojem,  
- povinně se uvádí datum vystavení, jméno pracovníka, který doklad vystavil, podpis 
statutárního zástupce smluvního zdravotnického zařízení (nebo pracovníka jím pověřeného          
s delegovanou pravomocí k podpisu) a doklad je opatřen čitelným otiskem razítka včetně
identifikačního čísla zařízení (dále jen IČZ) nebo identifikačního čísla pracoviště (dále jen IČP),  
- kód pojišťovny, identifikační číslo organizace, identifikační číslo zařízení, identifikační číslo 
pracoviště event. identifikační číslo pracovníka na pracovišti, odbornost, číslo dokladu, variabilní 
symbol, pořadové číslo, příjmení a jméno pacienta, číslo pojištěnce, diagnóza, datum vystavení 
dokladu a provedení výkonu. 

Mezi základní věcná kriteria předpisu FT patří: 
- Odeslán ad – doporučené rehabilitační pracoviště, eventuálně požadované či dohodnuté 
datum provedení požadavku.  
- Stav vyžadující FT – pro posouzení oprávněnosti indikace je rozhodující uvedení 
konkrétního stavu (nejčastěji specifikace poruchy funkce), který vyžaduje fyzioterapii nebo 
ergoterapii.  
- Cíl, kterého má být dosaženo – lékařem očekávané cíle fyzioterapie (např. zvýšení stability 
stoje, úprava stereotypu pohybu, zvýšení síly svalové apod.) 
- Požadováno – požadavek musí být vyplněn dle obecně uznávaných zásad fyzioterapie           
či ergoterapie. 

- Při předpisu fyzikálně léčebných procedur je pro úhradu pojišťovnou nezbytné uvést 
jednoznačnou specifikaci procedury, její trvání v minutách a celkový počet procedur.              
Při indikaci je pro úhradu pojišťovnou nezbytné uvést doporučený postup, který obsahuje 
nejméně specifikaci procedur - název, techniku, metodu, oblast těla nebo typ sestavy, místo 
aplikace.  
- V případech, kdy je vhodné uvést bližší specifikaci s ohledem na cíl, kterého má být dosaženo, 
jsou uvedeny i další požadované parametry. 
- Rizika na straně pacienta, upozornění – pro ochranu pacienta i provádějícího musí 
předepisující uvést všechny relativní kontraindikace či další stavy zvyšující riziko vzniku 
komplikací, upozornit na nutnost kontroly krevního tlaku a pulsu a na nutnost přerušení 
fyzioterapie při překročení určitých hodnot, uvést umístění kovů v těle, kardiostimulátoru apod. 
Dále případně upozorní na zvláštnosti profesionální nebo jiné, které mohou ovlivňovat způsob   
i cíl léčby. 
- Požadováno poskytnutí FT v domácím prostředí na adrese – uvede se adresa v případě, 
kdy je požadováno poskytnutí fyzioterapie v domácím prostředí pojištěnce. 
- Lékařská kontrola dne – datum objednání k plánované kontrole lékařem. 

Dodržování pravidel pořizování a předávání dokladů mezi poskytovateli zdravotnické péče             
a zdravotními pojišťovnami je zajišťováno kontrolní a revizní činností pojišťoven.  

Literatura: 
Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními           
a zdravotními pojišťovnami verze 6.2, Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Praha, říjen 2006. 
Dodatek metodiky pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými 
zařízeními a zdravotními pojišťovnami verze 6.2, Praha, září 2009. 
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 439/2008 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,       
ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků. 
Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Poznámky:
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8. VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE FYZIOTERAPEUTY 

Eva Haladová, Zdeňka Kučerová 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Ústředí Praha 

Obsah přednášky: 
I. Část: Důležité prameny práva pro fyzioterapeuty: 
Zákon č. 20/1966 Sb. 
Vyhláška MZ ČR č. 385/2006 Sb. 
Vyhláška MZ ČR č. 134/1998 Sb. 
Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče 
Etický kodex UNIFY 

II. Část: Nejčastější chyby: 
a) Při přijímání poukazu na vyšetření/ošetření 06 FT 
b) Při vedení zdravotnické dokumentace fyzioterapeuty 

III. Část: Příklady možných zápisů do zdravotnické dokumentace 

Literatura:  
u autora 

9. STANDARD VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE FYZIOTERAPEUTEM 

Růžena Hlavičková 

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice, Praha 

V rámci zvyšování kvality péče o pacienty je kladen důraz na vedení zdravotnické dokumentace. 
Zdravotnická dokumentace je hlavním zdrojem informací o poskytování péče a změně zdravotního 
stavu pacienta 

Dobře vedená zdravotnická dokumentace je zároveň důkaz o poskytnuté péči a podkladem          
pro posuzování úrovně poskytnuté péče. Je zdrojem statististických dat pro vyhodnocování 
stanovených indikátorů kvality poskytované péče. Zdravotnický personál zajišťující péči o pacienta    
si prostřednictvím zdravotnické dokumentace předává informace a může tak vytvářet podmínky dobré 
multidisciplinární spolupráce v péči o pacienta a jeho blízké.  

Požadavky na vedení dokumentace musí být přesně formulovány. K tomu slouží standardy, 
metodické návody, směrnice.  

UNIFY přijala Evropské základní standardy fyzioterapeutické praxe. Součástí tohoto dokumentu   
je i standard, který určuje, co má obsahovat záznam fyzioterapeuta. Zároveň skupina pro tvorbu 
standardů Fyzioterapie vypracovala standard Dokumentace fyzioterapeuta. Obsah standardu                
je předmětem sdělení. 

Také je třeba připomenout i nutnost dodržování předpisů týkajících se např. nahlížení                   
do zdravotnické dokumentace, poskytování informací, ukládání zdravotnické dokumentace                 
či dodržování metodiky pro vykazování péče pojišťovnám. 

Jedním z problémových oblastí vedení dokumentace fyzioterapeutem je používání nejednotných 
formulářů, což znesnadňuje výměnu informací mezi zdravotnickými pracovníky. Jednotný modulární 
systém vedení zdravotnické dokumentace by byl zárukou včasné dostupnosti kompletních informací   
o poskytované péči. 

Závěrem sdělení jsou zkušenosti při sledování indikátoru Vedení dokumentace fyzioterapeutem    
na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN Praha.     

Literatura: 
GROHAR-MURRAY, ME., DICROCE, HR. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče.     
1. vydání. Praha: Grada, 2003.  
Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice: Komentovaný oficiální překlad. 1. vydání. Praha: 
Grada, 2004.  
PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie I. 1. Vydání. Praha: Grada, 1998. 
PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie II. 1. Vydání. Praha: Grada, 1998.  
Profesní standardy pro fyzioterapeutickou praxi – UNIFY ČR - 2003 
§ 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Seznam zdravotních výkonů s bodovanými hodnotami 2010 – vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR 
č. 493/2005 Sb.  
Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci 
VELÉ, F. Kineziologie  posturálního systému. 1. Vydání. Praha: Karolinum, 1995.  

Poznámky:

Poznámky:
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10. SYSTÉM IZIP – ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNÍ KNÍŽKA 

Jaroslav Láznička 

IZIP a.s. 

Společnost IZIP se specializuje na elektronické zdravotnictví s využitím nejmodernějších 
dostupných technologií prostřednictvím systému IZIP (Internetový přístup ke zdravotním informacím 
pacienta). Ten představuje souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě Elektronické 
zdravotní knížky (EZK). EZK slouží k zapisování a sdílení zdravotních informací mezi pacientem 
a lékařem a mezi lékaři navzájem. Díky EZK má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich 
výsledcích i léčbě, stává se nositelem svých zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout 
ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, 
předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením. V nouzových 
případech může EZK pomoci zachránit život díky tzv. Emergentnímu datasetu – základním 
informacím o pacientovi jako krevní skupina, alergie apod.  

Systém IZIP výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou 
péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti je 
velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.

Společnost IZIP věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz EZK probíhá plně
v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu osobních 
údajů a je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001. 

Aktuálně využívá služeb EZK více než 1 500 000 klientů, přičemž se do systému IZIP zapojilo již 
více než 13 000 lékařů a 7 000 zdravotnických zařízení, z toho 95 nemocnic. Elektronické zdravotní 
knížky se těší stále většímu zájmu a dynamický růst jejich počtu je toho důkazem. 

Systém IZIP získal řadu velmi významných ocenění nejen na domácím poli, např. Cena ministryně
informatiky na INVEXU 2005, ale i v zahraničí. V listopadu 2005 převzal cenu za nejlepší projekt    
na světě v oblasti e-Health v prestižní soutěži World Summit Award, pod patronací OSN.                  
Za pozornost stojí také to, že se systém IZIP stal referenčním projektem pro státy Evropské unie. 
IZIP|Elektronická zdravotní knížku tvoří 4 základní pilíře: 



Zdravotní informace ve vlastních rukou 

Elektronická zdravotní knížka (EZK) slouží k zapisování i čtení, tedy sdílení 
zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem.     
Je dostupná přes internet z kteréhokoliv místa 24 hodin denně. Zabezpečení 
dat je na nejvyšší možné úrovni. Díky EZK má pacient přehled o všech 
vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě. Stává se vlastníkem svých zdravotních 
dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou 
rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít 
zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením. 



Emergentní dataset 

Důležitá zdravotní data pacienta nutná pro záchranu života, do kterých,         
v případě ohrožení, může nahlédnout záchranná zdravotnická služba. 
Zasahující lékař se tak včas dozví zásadní informace o pacientovi jako je 
krevní skupina, poslední očkování proti tetanu, rizikové faktory, alergie        
a trvalá medikace. 



Manažer zdraví 

Systém IZIP|Elektronická zdravotní knížka obsahuje aplikaci pro lékaře         
i pacienty, která upozorňuje na preventivní aktivity a informuje o zdravotních 
rizicích (kalendář preventivních prohlídek, očkovací kalendář, upozorňování 
formou SMS/emailu, BMI index, měření krevního tlaku a cukru v krvi atd.).  



Osobní účet pojištěnce 

Obsahuje přehledy vykázané péče, uhrazených regulačních poplatků              
a doplatků léků a umožňuje kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného. 

Elektronická zdravotní knížka obsahuje souhrnné informace o zdravotním stavu pacienta,         
která jsou dostupná klientovi a jeho ošetřujícím lékařům na internetu. Prakticky přispívá k tomu,       
že zdravotnické informace pacienta jsou k dispozici v potřebném místě a čase, jinými slovy – tam,   
kde je pacient, tam jsou i jeho zdravotní informace. 

Od začátku roku 2010 upozorňuje EZK na vznikající potencionální zdravotní rizika ještě dříve,   
než dojde ke skutečným zdravotním komplikacím. EZK totiž nově obsahuje „Preventivní prohlídky“  
a „Očkovací kalendář“ s podrobným průvodcem, který usnadní plánování nadcházejících očkování. 
Preventivní prohlídka je komplexní nástrojem umožňujícím na základě věku stanovovat doporučené 
preventivní prohlídky pro klienty. Díky tomu je možné řadu chronických onemocnění začít léčit včas, 
čímž se zvyšuje úspěšnost léčby. V přehledných kalendářích mohou klienti také plánovat události,     
na které je systém sám upozorní, a to formou zaslání zprávy na mobilní telefon nebo do emailové 
schránky. 

Literatura: 
u autora 

Poznámky:
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11. VLASTNÍ ZKUŠENOSTI SE ZŘÍZENÍM NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ 

Filip Mareš 

Physiocenter, Kroměříž 

Náplní tohoto příspěvku je autorova vlastní zkušenost s přípravou a realizací privátní ambulantní 
rehabilitace – nestátního zdravotnického zařízení. Prezentace je stavěna formou osobní kazuistiky 
fyzioterapeuta s dvouletou praxí v oboru. 

Součástí jsou úvahy v období přípravy, úřední postupy, konkrétní úskalí v době před i po otevření 
privátní praxe a plány či možnosti v blízké budoucnosti. 

Literatura: 
u autora 

12. ZKUŠENOSTI Z PRIVÁTNÍ FYZIOTERAPEUTICKÉ PRAXE PO 10 LETECH ANEB 
CO VÁS VE ŠKOLE NEUČILI 

Stanislav Zapletal 

Fyzioclinic s.r.o., Kroměříž 

Pravděpodobně se velká řada z vás, tak jako já, těšila, až dokončí studium na FTK UP a bude moci 
vykonávat práci, kvůli které 5 let usilovně studovali a obětovali spoustu volného času… 

Po euforii z řádně ukončeného studia a dojemných proslovech během promocí přišla první 
rozčarování. Nástup do zaměstnání - platové ohodnocení, zařazení magistra fyzioterapie a jeho 
pracovní náplň atd. Poprvé při nástupu do nemocnice jsem si říkal, proč jsem vlastně absolvoval 5leté 
studium, když nikdo ani neví, co mohu a co nemohu dělat /r.1997/. A když jsem pak uviděl první 
výplatní pásku, neměl jsem daleko k zoufalství. Cožpak s tímto se dá uživit rodina? A za co mám 
absolvovat další vzdělávání? Čas běžel a já získával nové zkušenosti od starších a zkušenějších. Jen mi 
stále unikalo, jakou mám vlastně perspektivu do budoucna. To co jsem tušil, moc úsměvné nebylo.    
A co? Vždyť mě to baví a dokonce práce se stala mým koníčkem, pacienti i lékaři jsou spokojení         
a mají mě rádi. Co víc si po škole přát? Čas běžel a já jsem si otevřel svoji privátní praxi a měl jsem 
pocit velkého vítězství. Ale co to? Proč téměř žádná pojišťovna nestojí o služby vysokoškolsky 
vzdělaného fyzioterapeuta s téměř pětiletou praxí a spoustou kurzů? Kde je chyba? I toto se postupně
mění a pomalu uzavírám smlouvy se všemi pojišťovnami až na VZP. Ta stále vzdoruje, ale už ne 
dlouho. Nakonec i ta mě nabídla smlouvu. Byla to však výhra? Tak to dodnes netuším. Za deset let se 
mi podařilo vybudovat praxi s 6 zaměstnanci, ale čím více jsem investoval síly do podnikání                
a mnohdy do boje s „větrnými mlýny“ tím více mi ubývalo sil a vytrácel se entuziasmus. Ne nadarmo 
se říká, že všechno má svou cenu. A jakou cenu tedy má úspěšná privátní praxe? Na to si každý musí 
odpovědět sám. Pro mne to byla ztráta iluzí a částečně i zdraví. Dnes po deseti letech se stále divím, 
jak je možné, že řada lékařů nemá o fyzioterapii ani ponětí a přesto jen oni mohou indikovat pacienta 
k další léčbě, že stále lékař musí rozepisovat podrobně žádanky FT 06 i když celá řada z nich nemá ani 
ponětí jak a na druhé straně nesmyslné požadavky pojišťoven a mnohdy i zákony, které jdou proti 
sobě. A profesní organizace? Jako by pomalu, ale jistě zanikala. V médiích o ní neuslyšíte a v běžné 
praxi to občas vypadá, jakoby ani neexistovala. Vím, že to není pravda, ale co naplat, když vám 
každodenní realita napovídá něco jiného… 

Dnes už je řada věcí jinak než před 10 lety, ale přesto si myslím, že profese FYZIOTERAPEUTA, 
není zdaleka doceněna. Ani společensky ani finančně a můžeme si za to z části i sami… 

Proto přeji všem fyzioterapeutům, aby jim jejich práce byla koníčkem a zábavou a nezapomínali   
na to, že nejen prací živ je člověk.      

Literatura: 
u autora 

Poznámky:

Poznámky:
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13. ZKUŠENOSTI S VOJTOVÝM PRINCIPEM VE SPORTOVNÍ FYZIOTERAPII 

Miroslav Kutín, Blanka Vlčková 

RL-Corpus, Olomouc 

Sportovní fyzioterapie, dnes velmi rychle se rozvíjející oblast, nám terapeutům přináší často 
zajímavý pohled na lidskou motoriku.  

Zkušenosti s terapií dle Vojty jsou v této oblasti skromné, zato však podnětné. Vojtova terapie je 
běžně používána především u pacientů s poškozenou řídící funkcí centrální nervové soustavy. 
Sportovci jsou jedinci se zdravou CNS, s velmi dobrými koordinačními schopnostmi, ovšem na druhé 
straně s velkou fyzickou zátěží, která může vést k úrazům či jiným obtížím. Máme tedy před sebou 
v podstatě zdravého člověka s nadměrným fyzickým zatížením.  

Tak jako každý sportovec inklinuje díky svému talentu k určitému druhu sportu, tak také inklinuje 
k určitému typu zranění, či obtíží. To je dáno typem sportu a kvalitou tělesného schématu jedince.  

Vertikála a lokomoce ve vertikále se u každého člověka skládá z jednotlivých stavebních kamenů – 
motorických modelů. Příkladem je extenze kyčelních a kolenních kloubů spolu se vzpřímeným 
trupem, neboli vzpřimovací mechanismy dolních končetin. Dále napřímená a rotabilní páteř, kročné 
(fázické) pohyby končetin. Tyto stavební kameny můžeme vidět při vývoji vertikály a lokomoce – 
tedy v prvním roce života. Za klíčovou oblast považujeme polovinu 2. trimenonu, kdy můžeme poprvé 
tyto komponenty budoucí vertikály u dítěte pozorovat. Jakékoli kvalitativní omezení,                         
které si sportovec nese ze svého motorického vývoje, znamená větší riziko úrazu či obtíží. 

Kineziologická analýza vývojových motorických modelů nám nabízí jednu z možností, jak odhalit 
„slabé místo“ v tělesném schématu sportovce. 

Pomocí Vojtovy terapie jsme schopni aktivovat tyto motorické modely v globálním schématu, 
přičemž dochází k ovlivnění funkce CNS. V dospělém věku již není možné zásadním způsobem měnit 
řídící schopnosti CNS, ani Vojtovou terapií. Jsme však schopni řešit jeho sekundární habituace 
způsobené dlouhodobým přetížením či úrazem. Vzhledem k tomu, že u sportovců není CNS primárně
narušen, dostavují se efekty aktivace velmi rychle.

Příkladem může být problematika fotbalistů. Poměrně časté potíže s bolestí třísel bývají, jak už je 
také dobře známo, často spojeny s blokádami žeber a hrudní páteře. S tím souvisí omezená 
diferenciace břišní muskulatury a rotační schopnost pánve, která je nezbytná pro diferenciaci dolních 
končetin ve smyslu opory a fáze (v tomto případě – kopu do míče). V reflexní lokomoci dle Vojty 
jsme např. v reflexním plazení schopni aktivovat napřímení a rotaci hrudní páteře spolu s rotací           
a zešikmením pánve (s diferenciací břišních svalů) a aktivitu adduktorů a flexorů kyčle za její 
současné zevní rotace. Pak je tělesné schéma sportovce ekonomičtěji připraveno na sportovní zátěž. 

Je samozřejmé, že každý sportovec musí pravidelně kompenzovat své zatížení soustavou cvičení     
a dalších aktivit. Pokud však se přes tuto snahu objevují potíže či úrazy, je třeba zasáhnout hlouběji   
do řízení jeho motoriky. Vojtova metoda je jednou z možností, jak vstoupit do automatických řídících 
mechanismů hybnosti. 
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14. VAKUUM KOMPRESNÍ TERAPIE U SENIORŮ S ULCUS CRURIS VENOSUM  

Kamila Karásková1, Josef Urban2 

1Nemocnice Milosrdných bratří, Vizovice 
2Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc 

Úvod      
Vakuum kompresní terapie (VKT) se úspěšně používá v léčbě poruch periferního prokrvení, 

váznoucího metabolismu a zhoršené trofiky končetin původu cévního, systémového či poúrazového. 
Přesto je její využití při léčbě bércového vředu žilní etiologie zatím v počátcích. Bércový vřed žilní 
etiologie vzniká v důsledku dlouhodobého nedostatku přísunu kyslíku vlivem chronické venostázy. 
Aplikace řízeného a rytmicky střídaného podtlaku a přetlaku dovoluje snižovat extravasální                  
i intravasální tlak. Vznikají tak předpoklady pro zvýšenou filtraci kyslíku, živin a farmak do tkání     
dle spádu tlakového gradientu. Také jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj kolaterálního kapilárního 
řečiště, což vede k úpravě trofiky a metabolismu léčené tkáně. 

Doposud je diagnóza otevřeného bércového vředu řazena některými autory (Poděbradský, Vařeka, 
1998) ke kontraindikacím použití VKT. Jiní autoři (Matoušek, 2006; Pitr, Průcha et al. 1996, 2001) 
publikovali několik prací s pozitivními zkušenostmi s touto metodou. 

Materiál a metody     
Klinického pozorování se zúčastnilo 20 pacientů s bércovým vředem žilní etiologie ve věkovém 

rozmezí 58-83 let. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž porovnáním ploch defektů
u obou skupin před zahájením terapie nebyl shledán statisticky významný rozdílu mezi skupinami     
na hladině nižší jak 0,05.  

Obě skupiny podstoupily standardní konzervativní terapii sestávající z: 
- 2-3x týdně omytí vředu vodou a desinfekce Prontodermem, obklad Dermacinem, mechanické 

oškrábání lžičkou dle potřeby, přiložení léčebného krytí dle stavu rány.  
- 5x týdně ozonové infuze (celkem 10x).  
- skupina A navíc absolvovala sérii 20 sezení vakuum kompresní terapie, aplikované 1x denně

po dobu 25-30 minut. Prvních deset procedur s parametry +2/-2 kPa o periodě +75/-60 sec, druhých 
deset procedur s parametry +3/-3kPa o periodě +70/-50 sec. Před započetím celkové terapie a po jejím 
ukončení jsme každý bércový vřed fotograficky zdokumentovali. Výpočet rozdílu ve změně velikosti 
plochy vředu byl umožněn pomocí software „Adobe Acrobat 9 Pro“.       

Výsledky  
Rozdíl mezi velikostí plochy vředu před a po 4-5 týdnech terapie u skupiny A (s VKT) byl 

statisticky velmi významný - dle Wilcoxonova párového testu na hladině p=0,009, oproti tomu            
u skupiny B (bez VKT) byla změna velikosti defektu na statisticky výrazně nižší hladině p=0,023. 

Závěry      
Vakuum kompresní terapie bércového vředu žilní etiologie v kombinaci se standardní převazovou 

terapií vede k jednoznačnému urychlení hojení defektu. U žádného z pacientů nezpůsobilo použití 
VKT s výše uvedenými parametry podtlaků a přetlaků nadměrné krvácení z vředu či zhoršení 
subjektivních potíží pacientů. 
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Příklady obrazové dokumentace před a po terapii u obou skupin: 
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     Skupina A(VKT)  před                                     a po  
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15. ZOBRAZOVACÍ METODY RAMENNÍHO KLOUBU

Josef Nekulal, Boris  Pauček2 

1 Ústav zobrazovacích metod, FZS OU Ostrava 
2 Mediohope, MR pracoviště Olomouc 

Rozhodující metody jsou prostý snímek, ultrazvuk a magnetická rezonance. Spíše omezený 
význam má výpočetní tomografie /hlavně v traumatologii/ a metody nukleární medicíny. Rentgenové 
snímky mají hlavní význam v traumatologii a v diagnostice nádorových a zánětlivých onemocnění. 
Existuje velké množství projekcí, ale za základní považujeme předozadní projekci, transtorakální, 
axiální a cílený snímek na akromioklavikulární spojení. Rozhodující je, aby na snímku byly zobrazeny 
všechny struktury ramenního kloubu, to je i značná část klíční kosti a celá lopatka. 

Patologické změny u degenerativních bolestivých syndromů ramenního kloubu jsou samozřejmě
diferencovatelné na skeletu až za určitou dobu. Typická místa jsou v oblasti úponu m. supraspinatus 
v okolí velkého hrbolu-sklerotické změny, subchondrální projasnění-geody. Fibroostitidy jsou 
osifikace vycházející z úponů svalů rotátorové manžety. Produktivní  artrotické  změny jsou dále        
na dolním pólu glenoideální  jamky a v A-C  skloubení. 

Krystalové artropatie souhrnně označují  intra- a peri-artikulární depozita vápníku, nejčastěji 
v burzách nebo šlachách rotátorů. Nejčastější etiologie jsou potraumatické, pozánětlivé biochemické 
změny, ale mohou být i při neurotrofických změnách (syringomyelie, plegie). Nejčastějším zánětlivým 
procesem v ramenním kloubu je revmatoidní artritida. Vede ke zúžení kloubní štěrbiny a často 
k defektu v okolí velkého hrbolu /Hillal-Sachs/. 

Omartróza, velké produktivní změny                              Kostní sarkom, spikulace na diafýze humeru  
na dolním pólu hlavice (šipka)                                  (šipka) 

V diagnostice měkkých částí je prvním krokem sonografie. Je finančně méně náročná než  MR,   
ale vyžaduje velkou erudici a zkušenost vyšetřujícího. Je probírána v jiné přednášce. 

MR zobrazení je nepřesnější metodou v diagnostice měkkých částí, chrupavky a některých lézí 
skeletu. Soubor pacientů byl vyšetřen na pracovišti Mediohope Prostějov přístrojem GE Signa l.0 T, 
ramenní cívkou Mark 9000 Phased Array. Kontraindikace jsou obdobné jako u jiných vyšetření. 
Hlavní je kardiostimulátor, nejnovější typy jsou sice kompatibilní s MR vyšetřením, ale vyžadují 
zvláštní režim s přítomností kardiologa. 

Poznámky:
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Vyšetření je prováděno standardně ve třech rovinách: transverzálně pro posouzení labra, 
subkorakoideálního prostoru a úponu m. infraspinatus a subskapularis. Koronární rovina je optimální 
k hodnocení GH a AC skloubení, k zobrazení subchondrálních nebo subkortikálních změn. Velká 
pozornost je věnována subakromioklavikulárnímu prostoru, což je nejdůležitější pro posouzení ruptury 
m. supraspinatus při impigiment syndromu. V sagitální rovině hodnotíme průběh šlach rotátorové 
manžety. 

Nejčastější diagnostikované patologie jsou: ruptura šlachy m. supraspinatus v kritické inzertní 
zóně, patologie labrobicipitálního komplexu-SLAP léze, léze dorzálního a ventrálního labra, zmnožení 
nitrokloubní tekutiny, subakromiální a subkorakoideální  impigiment, AVN hlavice femuru, poškození 
glenohumerálních vazů, potraumatickou avulzi tuberkulum majus, sternoklaviklulární artritidu, 
brachiální schwanom. 
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16. UZ DIAGNOSTIKA V REGIONU PLETENCE RAMENNÍHO 

Ivana Nutsosová 

Ortopedie Centrum Profesora Čecha, Praha 
Ortopedie LD Praha, PZM Praha 

Ultrasonografie má své oprávněné místo v diagnostice postižení pohybového aparátu. Jedná se       
o metodu doplňkovou-po předchozím odebrání anamnesy (rodinné, osobní, sportovní, zájmové), 
klinickém a radiodiagnostickém vyšetření pacienta (4, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 22). Sonografie upřesní 
stav měkkých tkání ramenního kloubu. Obecně jsou ultrazvukem viditelné svaly rotátorové manžety 
(m. infraspinatus, m. supraspinatus, m. biceps brachii, m. subscapularis), labrum glenoidu (zadní         
a přední), mm. teres, mm. pectorales, subakromiální bursa, šlacha capitis longi m. biseps brachii, 
subchondrální povrch hlavice humeru, povrchy částí lopatky, kloubní pouzdro. Můžeme tedy 
diagnostikovat ruptury, hematomy, degenerativní změny (rozvláknění, kalcifikace, cysty), změny        
v sulcus intertubercularis humeri (kalcifkace, artrotické změny, dislokace šlachy caput longi m. biceps 
brachii), nádorové afekce, exudát. 

Soubor pacientů
Soubor vyšetřených pacientů v období od roku 1992 až doporud se pohybuje kolem 3 000             

(z různých pracovišť) a stran nedostupnosti všech materiálů nemůže být plně zpracován. 
Prezentován je soubor 576 pacientů, sonograficky vyšetřených v období 08/2000-05/2001 a soubor 

55 pacientů u kterých byla současně provedena artroskopie. Další vyšetřovaný soubor je předmětem 
zpracování. 

Metodika 
Použitá byla 5-7,5MHz lineární sonda, dostatečná vrstva gelu a přiložení celou plochou                

na vyšetřovanou oblast. Nutné je seřízení ultrazvukového přístroje s fokusací na jednotlivé etáže 
vyšetřované oblasti. Poloha pacienta je vsedě se svěšenými a plně relaxovanými končetinami. 
Metodika vyšetření byla již v minulosti popsána (3), nyní pak obohacena o důraz na vyšetřování         
v různých etážích za současného pasivního pohybu vyšetřovanou končetinou a na použitích různých 
řezů v těchto etážích. Samozřejmě základem je vyšetření v kompartementech dorsálním, laterálním      
a ventrálním (2,3,4) a doplňujeme pak tranversální řezy a longitudinální řezy. Pro svaly rotátorové 
manžety používáme nejastěji transversální řezy s výjimkou m. biceps brachii, kde je nutný řez 
longitudinální. Labrum glenoidu vyšetřujeme z řezu ventrálního transversálního, podobně jako          
m. subscapularis. Relaxovanou končetinou pozvolna rotujeme za současného sledování zaměřované 
oblasti s fokusací na struktury, které právě vyšetřujeme (rotátorová manžeta, kalcifikace v rotátorové 
manžetě, labrum...). 

Zobrazení rotátorové manžety 
Obecně nás zajímá struktura, která je homogenní střední echogenity a kontura, která není porušena 

při fysiologickém nálezu (3, 11, 12, 20, 21). 
U parciální ruptury je kontura zdvojená s hypoechogenní zonou v hyperechogenním rámu (20) 

nebo částečně chybí, či z podstatné části chybí (subtotální ruptura). U ruptury totální kontura zcela 
chybí (3, 5, 7, 11, 12, 20, 21). Degenerovaná rotátorová manžeta se vyznačuje nehomognní konturou-
tato může být místy ztenčelá, ztluštělá či krajkovitá. 

Zobrazení glenoidálního labra 
Tvar glenoidálního labra je za fysiologických poměrů trojúhelnikovitý, hyperechogenní struktury. 

Při degeneraci je struktura rozvlákněná, defekt labra se projeví poruchou struktury i tvaru, 
hypoechogenní zonou okolí nebo jeho vchlipováním při dynamickém vyšetření či totální absencí       
při jeho dlouhodobém odtržení a degeneraci. 
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Zobrazení kloubního puzdra 
Kloubní pouzdro je lehce hyperechogenní struktura. V souboru je zachycena redundance přední 

části kloubního pouzdra, která má při dynamickém vyšetření výrazně širší rozpětí a je značně
vytaženo. 

Kalcifikace v rotátorové manžetě
Je dlouhodobě známo, že vznik kalcifikací v rotátorové manžetě je primárně ve šlaše a ne v burse 

(19). Jejich záchyt je v sonografickém obraze daleko v předstihu před zobrazením rentgenologickým. 
Naproti tomu nejvíce patologických rentgenologických nálezů nacházíme u bolestivých ramen             
s deposity kalcifikací ve šlachách rotátorové manžety (22). Totéž platí o sonografickém záchytu 
kalcifikací u akutních bolestí. Maximum sonografického nálezu patologie je právě v nejbolestivějším 
místě udávaném pacientem. Současně je velikost kalcifikací v sonografickém obraze přesněji 
diagnostikovatelná. Bližší informace by ale mohly být samosatným sdělením např. výskyt                   
v souvislosti s vertebrogenními nálezy na krční páteři apod. 

Subchondrální defekty na hlavici humeru (12) mohou být taktéž bolestivým místem                      
při vyšetřování, známy lokalizovanou bolestí jako kardinálního příznku glenohumerálního postižení 
(2).  

Soubory 
V prvním zachyceném souboru od 08/2000-05/2001 se jedná o 576 sonografií ve věku pacientů  

18-86 let. Patologických nálezů bylo 282. Z toho degenerací 84, parciálních ruptur rotátorové manžety 
117, subtotálních ruptur rotátorové manžety 9 a totálních ruptur 72. Ve 253 vyšetřeních byla nalezena 
rotátorová manžeta bez ruptury. 

V souboru 55 pacientů, kteří byli pro neúspěšnou konzervativní terapii operováni artroskopicky     
v období roku 1999, jsou uvedeny výsledky pro patologický nález na rotárotové manžetě a výsledky 
artroskopického obrazu při dtto vyšetření. Hodnoceno bylo 38 positivních patologických nálezů,       
ze kterých bylo artroskopicky potvrzeno 32 a 26 fysiologických nálezů, kde bylo identifikováno 30 
fysiologických nálezů artroskopicky. Sdělení potvrzuje i nález na glenoidálním labru, kde poukazuje 
na sonografický a odpovídající artroskopický nález.

Statistické hodnocení senzitvity, specificity a přesnosti ultrazvukového vyšetření bylo pro rupturu 
rotátorové manžety 89%-83%-83%, pro degeneraci rotátorové manžety 69%-94%-88%                        
a pro fysiologický nález na rotátorové manžetě 80%-94%-88%. 

Obě metody ale samozřejmě nelze srovnávat pro jejich specificitu, především sonografie umožňuje 
podrobný strukturální nález v měkkých tkáních, ale nemůže zobrazit plnou intraartikulární podobu 
jako artroskopie. 

Musíme mít stále na mysli, že příčiny bolestí ramene jsou různorodé a diagnostika bolestí               
v glenohumerálním kloubu může být obtížná (1). 

Sonografické vyšetření ale má oprávněné místo v diagnostice, tak i v následné pooperační terapii    
a v plánování terapie konzervativní. 
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17. ASK OPERATIVA V OBLASTI RAMENNÍHO KLOUBU S DŮRAZEM NA 
STABILIZAČNÍ VÝKONY

Daniel Ditmar 

Chirurgické oddělení, Vojenská nemocnice Olomouc, Olomouc 

ASK operativa v oblasti ramenního kloubu je již 15 let nedílnou součástí operačního repertoáru 
většiny specializovaných ortopedických pracovišť. 

Autor popisuje současné operační možnosti a techniky v jednotlivých etážích ramenního kloubu. 
Jednoduché proplachové a dekompresní výkony v subakromiální burse. Stabilizační operace 
glenohumerálního kloubu při přední, zadní i multidirektivní nestabilitě a SLAP lézích, s využitím 
implantátů i bezimplantátových raphovacích či termokoagulačních technik. Dále hodnotí současné 
pohledy na operativu rotátorové manžety, která stojí poslední 3-4 roky především v popředí zájmu 
artroskopistů. Rovněž se zamýšlí nad přínosem posledního "hitu" artroskopických technik-
extraartikulární artroskopií ramena. 

Cílem přednášky není prezentace vlastních čísel, úžasné operační techniky a skvělých výsledků
autora, ale podání uceleného přehledu o současných možnostech ASK operativy ramenního kloubu.    
A dále je cílem autora poukázat na, ne vždy racionální, myšlenkové směry některých škol, hledání 
"slepých ortopedických uliček" za každou cenu, objevování již objeveného a zdokonalování 
fungujícího. A to v rámci konfrontace zkušeností autora s teoretickými literárními údaji. 

Literatura: 
u autora 

18. REAKCE STRUKTUR POHYBOVÉHO APARÁTU NA IMOBILIZACI – KLINICKÝ 
VÝZNAM 

Marcela Míková 

Ústav fyzioterapie, Fakulta zdravotních věd, Univerzita Palackého, Olomouc 
Rehabilitační centrum Olma R+, České Budějovice 

Pro fyziologické hojení tkání po chirurgickém zásahu nebo po patologickém procesu je nutná 
adekvátní imobilizace, ať jako znehybnění jednotlivých segmentů či imobilizace celková. Délka          
a způsob imobilizace je často spornou a delikátní otázkou, z rehabilitačního hlediska máme tendenci 
upřednostňovat délku imobilizace co nejkratší. Z klinické praxe pak plyne zkušenost kompromisu 
mezi nutným klidem pro hojící proces a následky reakcí struktur organismu na „nepoužívání“,           
tj. znehybnění pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 

Důsledky celkové imobilizace jsou poměrně známé a respektované, jedná se složité na sebe 
navazující kaskády patofyziologických změn. Promítající se do funkce jednotlivých systémů,            
do výkonnosti a logistiky celého organismu. Jedná se o komplexně pojatý útlum aktivity CNS 
v důsledku omezení aference (extero-, proprioceptivní, vestibulární,…), obecně také o dysregulaci 
logistických funkcí a pokles metabolismu. Dochází k čerpání funkčních rezerv v kardiovaskulárním 
systému, k trombofilnímu stavu díky změně viskozity a rychlosti toku krve, dále k paralytickému ileu, 
retenci moče, nefrolitotropnímu stavu, snížení ventilačních parametrů a samočisticí funkce 
respiračního epitelu, retenci sputa, zvyšuje se riziko bronchopneumonie i uroinfekcí, jedná se              
o imunosupresivní stav. Kožní reakce je lokální ischemií, dlouhodobým následkem dekubity. Obecně
převažuje katabolismus, negativní dusíková bilance.  

Reakce pohybového aparátu lze obecně označit jako změny reologických vlastností tkání, 
myoplastické změny. Dochází k dystrofickým změnám, změně vnitřní architektoniky kosti, svalové 
atrofii a retrakci vaziva. Kineziologicky k dysregulaci bránice-respirační svaly-posturální systém, 
dyssynergii sfinkterové a pánevního dna. 

Na kosti se jedná díky negativní bilanci vápníku v důsledku absence gravitace a tahu svalů            
na periost o úbytek kostěné matrix, je tendence k osteoporóze. Již za 3 týdny dochází k nevratným 
dystrofickým změnám.  

V kloubu je popisováno zmnožení periartikulární tkáně, proliferace chrupavky na okraji kloubu, 
zmnožení tukové tkáně v kloubu, inhibice produkce synoviální tekutiny, tendence k ankylóze.  

Ve svalu dochází již po dvou dnech imobilizace k otoku terminálních cisteren sarkoplazmatického 
retikula, poškození mitochondrií, zvlnění Z-disků. Po 4 týdnech je pozorována nepravidelná struktura 
svalového vlákna, po 8 týdnech náhodná orientace Z-disků. Úbytek počtu kontraktilních sarkomer je 
závislý na imobilizované poloze, zkrácený sval má větší, až 40% úbytek, oproti svalu ve zkrácení. 
Patofyziologicky dochází ke snížení koncentrace enzymů pro oxydativní metabolismus, je větší 
tendence k únavě. Makroskopicky pozorujeme v důsledku úbytku kontraktilních fibril ztenčování 
svalových vláken, svalovou hypotrofii. Větší náchylnost k atrofii díky většímu zastoupení perimysia 
mají SO vlákna, dále FOG a FG.  

Jako myoplastická tuhost je popisována retrakce vazivového stromatu (perimysia). Perimyziální 
adaptace vyžaduje funkci myofibroblastů, regulující kolagenovou hustotu a složení vazivové matrix. 

Velmi citlivými místy imobilizace jsou přechody sval-šlacha, šlacha-kost. Po 1-2 týdnech 
imobilizace se snižuje pevnost těchto spojení díky dezorganizaci kolagenních vláken; úpon na kost je 
narušen subperiostální osteoklastickou resorpcí.  

Cílem kinezioterapie v prevenci imobilizačního syndromu je vyvolat autoreparační a autoregulační 
mechanismy ve snaze o eutrofii tkání. Prevence a terapie následků zahrnuje imobilizaci jen nezbytně
nutnou (komunikace s chirurgickými obory), péči o tkáňovou „kondici“, prevenci dystrofie,           
např. intermitentními mikropohyby (s respektem Wolfova zákona o remodelaci kosti a thixotropických 
viskoelastických vlastností vazivové tkáně), včasná vertikalizace, lokomoce a v neposlední řadě
posturálně-respirační terapie. 

Kompenzační adaptace má tedy tendenci nejen k degenerativním ale i funkčním změnám. 
Lokálním narušení kompatibility tkání (změnou propriocepce, nocicepce) dojde ke změně
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v programování stabilizačních synergií (změna průběhu a řízení motoriky, princip redukce stupňů
volnosti), vyvolání určité „řetězové“ reakce s postupnou „centrální“ fixací. Pro sledování 
dlouhodobých funkčních následků imobilizace (nejč. segmentů) a efektu fyzioterapie u různých 
imobilizačních postupů bylo a je realizováno již několik studií. Výsledky dosavadních prací poukazují 
na adekvátnost využití výše zmiňovaných preventivních i terapeutických postupů. 
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19. POLYEMG STUDIE REAKTIVITY PLETENCOVÉHO SVALSTVA NA AKRÁLNÍ 
MOTORIKU HORNÍ KONČETINY 

Petra Bastlová 

Ústav fyzioterapie, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, Olomouc 
Oddělení rehabilitace, Fakultní nemocnice, Olomouc 

Ve fyzioterapii jsou běžně užívány termíny „svalová synergie“ či „funkční pohybový řetězec“ 
apod. Je jim společná základní filozofie, známá již tři čtvrtiny století, že řízení pohybu probíhá 
programově, s orientací na cíl. Což nevylučuje, že cílem motorického projevu nemůže být selektivní 
kontrakce jednoho jediného svalu, ale i ta je vždy zajištěna složitou koordinovanou akcí systému 
zajišťujícího pozici těla v prostoru. Tato původní myšlenka byla jedním ze základních prvků v té době
vznikajících terapeutických konceptů, jakými jsou např. Bobath, PNF. Dodnes je podrobována 
zkoumání. S rozvojem zobrazovacích metod je dnes možné sledovat bioelektrickou aktivitu mozkové 
kůry při konkrétní pohybové činnosti (funkční MRi) nebo např. pomocí evokovaných potenciálů         
a současného snímání elektromyografického záznamu zmapovat velmi podrobně schéma kortikální 
projekce jednotlivých svalů (Schieppati et al., 1996).  

Prozatím bylo několika studiemi prokázáno, že pokud je provedena lokální stimulace stejné 
kortikální oblasti, může být vyslán impuls k rozdílným svalům (divergence). Současně, že svaly 
zajišťující pohyb rozdílných kloubů horní končetiny, jsou reprezentovány v různých kortikálních 
oblastech, které hrají v „koncertu“ s různými dalšími synergistickými svaly. Bylo také prokázáno,     
že některé parametry těchto vztahů jsou vysoce ovlivněny pozicí paže (Melgari et al., 2008) 

Kortikální kontrola pohybu se uplatňuje při nutnosti změny režimu z reciproční inhibice                
na schopnost koaktivace, či střídavé používání obou režimů. Také rychlá změna polohy, 
charakteristická pro cílený ideomotorický pohyb je pod kortikální kontrolou (Véle, 2007). 

Konvergence, divergence, mnohočetná kortikální reprezentace svalů a ovlivnění posturou (pozicí), 
pravděpodobně hraje prioritní roli v lidské souhře svalů během motorických akcí, v motorickém učení 
a současné také v plastické mozkové reorganizaci po poškozeních mozku (Melgari et al., 2008).  

Kineziologický obsah projevů řízení motoriky v průběhu ontogeneze je podstatou dalších 
fyzioterapeutických konceptů. Proto nejsou neznámé např. konkrétní zákonitosti pohybového projevu 
akra a posturálního nastavení kořenových kloubů končetin. Zatímco novorozenecké postavení horní 
končetiny je v protrakci, addukci a vnitřní rotaci v rameni, pronaci lokte, zápěstí ve flexi a ulnární 
dukci s flexí a addukcí prstů, na konci posturální zralosti je postavení v zevní rotaci a depresi, extenzi 
a supinaci v lokti, extenzi a radiální dukci v zápěstí a extenzi a abdukci prstů (Kolář, 2001). 

Cílem naší pilotní studie bylo zhodnotit pomocí povrchové elektromyografie (PEMG) souvislost 
mezi aktivitou akra horní končetiny a pletencového svalstva. Tedy, jak souvisí ideomotorika 
s motorikou posturální? Jisté je, že posturální motorika tvoří zabezpečovací, opornou bázi                 
pro ideomotoriku. Existují zde však nějaké přesné zákonitosti? 

Hodnocené svaly byly voleny vždy na pravé končetině (která byla u všech probandů dominantní   
ve funkci psaní) z důvodu eliminace artefaktů srdeční akce na EMG záznamu. Proband prováděl 
cyklický pohyb akrem horní končetiny. Jeho standardní provedení bylo zajištěno pomocí ručního 
gyroskopu. Proband měl po dobu 1 min udržovat stejnou frekvenci otáček a zároveň byl pořízen EMG 
záznam vybraných akrálních a pletencových svalů.  
Závěr: 

Výsledná data byla standardně zpracována. Výsledkem jsou významné matematické korelace mezi 
svaly, které kineziologicky a vývojově nazýváme synergistickými a můžeme tak objektivně potvrdit 
empirické zkušenosti. 
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20. REHABILITACE PACIENTŮ PO STABILIZAČNÍCH OPERACÍCH V OBLASTI 
RAMENNÍHO KLOUBU ZA POMOCI SYSTÉMU REDCORD  

David Smékal1, Alice Hamáčková2

1Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc  
2 SET CLINIC, Hradec Králové 

Pacienti přichází k rehabilitaci nejčastěji po operačních řešeních přední (často poúrazově vzniklé) 
instability ramenního kloubu. V následujícím textu se budeme věnovat zejména této problematice. 
Gibson (2004) rozděluje fáze rehabilitace po operačních zákrocích řešících instabilitu ramenního 
kloubu následovně: 
Ochranná fáze (0-4 týden) 
Cíle: 
- snížení bolesti a otoku; 
- omezení pasivního rozsahu pohybu na hodnoty doporučené operatérem; 
- zlepšení propriocepce; 
- optimalizace kokontrakční aktivity svalů pletence ramenního (s důrazem na dynamické stabilizátory 
ramenního kloubu). 

Systém Redcord v této fázi rehabilitace umožňuje využít nestabilní opory v závěsech v centrované 
pozici ramenního kloubu a podpořit tak obnovu propriocepce a návrat ideální kokontrakční aktivity. 
Toto cvičení probíhá v uzavřeném kinetickém řetězci a v rámci aproximace v kloubu jsou facilitovány 
dynamické stabilizátory ramenního kloubu. Za pomoci elastických tahů je také možné přesně gradovat 
míru zatížení ramenního kloubu (zejména v případech dalšího intraartikulárního poškození ramenního 
kloubu – Bankartova léze).  

Střední fáze (4-8 týden) 
Cíle: 
- plný aktivní rozsah pohybu s dynamickou stabilitou po celý rozsah pohybu; 
- další zlepšení propriocepce a neuromuskulární kontroly. 

V této fázi rehabilitace je možné využít systému Redcord k dalšímu zvětšování rozsahu pohybu    
za pomoci cvičení v uzavřených řetězcích, kdy se pacient snaží o plynulý koncentrický a excentrický 
pohyb v pletenci ramenním. Při všech pohybech dbáme o korektní a nebolestivé provedení pohybu. 
Pro další zlepšení propriocepce můžeme také využít přístroj Redcord Stimula, který námi nastavenou 
frekvencí rozechvěje lana a zvýší tak stimulaci proprioceptorů v regionu ošetřované horní končetiny. 

Pozdní fáze (od 8 týdne) 
Cíle: 
- specifický nácvik krajní stability (stabilizační dril); 
- nárůst svalové síly a vytrvalosti. 

V této fázi rehabilitace dále labilizujeme pacienta při cvičení v uzavřených kinetických řetězcích 
(čočky, stoj na jedné končetině,…) a zvyšujeme počet opakování cviků. 
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21. INKOMPLETNÍ AVULZE BRACHIÁLNÍHO PLEXU – DVA ROKY POTÉ. 
KAZUISTICKÁ STUDIE 

Josef Urban  

Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc 
NZZ – RRR Centrum spol. s r.o., Centrum léčby bolesti a pohybových poruch, Olomouc 

Avulze brachiálního plexu je jedním z nejsvízelnějších poranění periferního nervového systému, 
které ve svých klinických projevech zahrnuje zánikovou motorickou a senzorickou symptomatiku, 
často však i chronické algické stavy nezřídka s dysfunkcí sympatiku. Výrazným způsobem narušuje 
funkční zdatnost jedince a je provázena vysokou disabilitou. Jako nejčetnější příčiny avulze 
brachiálního plexu jsou v literatuře udávána motocyklová (vysokorychlostní trakční) a sportovní 
(nízkorychlostní střižná) poranění. V současné době jsou částečným řešením neurochirurgické 
přemosťující výkony, které mohou využívat jak zbytkového potenciálu periferních nervů                   
na ipsilaterální straně, tak i přemostění z oblasti druhostranné končetiny. Nejčastěji jsou používány 
techniky transferů n. accessorius k n. suprascapularis nebo k n. axillaris, dále  kontralaterální n. ulnaris 
nebo ipsilaterální nn. intercostales k  n. musculocutaneous - Obr. 1.  

Obr. 1 Kombinované neurochirurgické řešení s využitím ipsilaterálních nn. intercostales 
s použitím přemosťujících štěpů z n. suralis a kontralaterálního n. ulnaris. 

V příspěvku je prezentována případová studie 24 letého muže s inkompletní traumatickou avulzí 
levostranného brachiálního plexu s částečně zachovanou funkcí kořenů C8 a Th1. Vzhledem             
ke kompletní avulzi kořenů C5,6,7 byly na neurochirurgické klinice Fakukltní nemocnice Královské 
Vinohrady v Praze týmem prof. Hanince 3 měsíce po motoúrazu provedeny technikami „end to side“ 
anostomózy  provedeny transfery ipsilaterálních n. accesorius k n. musculocutaneus a n. medianus  
k n. axilaris. Po hospitalizační fázi s komplikací v podobě seromu v přední axilární řase pacient 
absolvoval jeden rok intenzivní fyzioterapii, doposud (dva a půl roku od anastomóz) provádí 5x týdně
selektivní elektrostimulaci motorických jednotek denervovaných svalů. Po roce od operace byla 
shledána jednoznačná volní aktivita ve flexorové skupině lokte s tendencí dalšího zvyšování svalové 
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síly. Jeden a půl roku po anastomóze dochází při pádu ke komplikaci ve formě fraktury olecranonu 
v terénu osteoporózy s následným zpomalením návratu svalové síly flexorů lokte. Aktivita             
v m. deltoideus i přes nadějné změny v EMG nálezu doposud nulová.  

Autor příspěvku na pozadí konkrétní kauzy demonstruje limity a možnosti komplexní fyzioterapie 
u pacienta po anostomóze při avulzi kořenů C5-7. 
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22. APLIKACE FYZIOTERAPIE DO POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY 

Miroslav Dobeš, Tomáš Lučan

Klíčová slova: 
Bazální motorický vzorec, pohybový předpoklad, tělesné schéma, tělesné vnímání, cílené cvičení, 

transfer do cílové pohybové činnosti. 

Souhrn: 
Fyzioterapie nemusí sloužit pouze jako léčebný prostředek k léčbě akutních a chronických 

bolestivých stavů, ale řízená pohybová terapie může být i součástí pravidelné přípravy sportovce.  
Aplikace bazálních motorických principů a vzorců do pohybové přípravy sportovce utváří 

motorické předpoklady pro specifickou pohybovou činnost daného sportovního odvětví.               
Tento předpoklad vnímáme jako základní a společný princip pro každou pohybovou a sportovní 
činnost, čili se promítá v činnosti další, nadstavbové.  

Vnímáme-li základní motorický předpoklad jako pohybový hardware, potom pohybová činnost 
nadstavbová - sportovní, je činností softwarovou, tedy získanou (naučenou) a založenou                     
na již zmíněném hardwaru. Ovlivnění tohoto hardwaru, čili pohybového předpokladu, je předmětem 
zájmu aplikace fyzioterapie do pohybové a sportovní přípravy. 

Literatura: 
u autorů
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23. DYNAMIKA STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU: NĚKTERÉ SOUVISLOSTI 

Michal Mayer 

Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc 

Funkce hlubokého stabilizačního systému, dynamické udržování vzpřímené postury a dýchání musí 
být sladěno s lokomocí (chůzí, během), ale také funkcí horních končetin a diferencovanou 
akromotorikou. Doladění této koordinace je vývojově mladou funkcí, přesněji řečeno souborem funkcí 
a procesů a je také velmi náchylné k celému spektru poruch, od čistě funkčních po strukturální léze 
CNS a pohybového aparátu. 

V přednášce je poukázáno na některé z těchto souvislostí. 

Literatura: 
u autora 

  

24. OSLOVENÍ STABILIZAČNÍ FUNKCE PROSTOROVÝM VYMEZENÍM 

Tomáš Suchomel 

Rehabilitace – fyzioterapie, Mgr. Tomáš Suchomel, Ústí nad Orlicí 

Jednou z možných příčin vzniku a rozvoje poruch pohybového aparátu je vrozený či získaný deficit 
ve stabilizační funkci (Suchomel, 2006). Tuto funkci je potřeba vyšetřovat a kriticky zhodnotit         
její případný klinický význam. Zejména u chronických vertebrogenních pacientů je pak klíčové si tuto 
schopnost alespoň po nějakou dobu a v dostatečné kvalitě osvojit. Uvádím několik možných přístupů
k oslovení stabilizační funkce pohybového systému a jejich terapeutická rizika. Vycházím 
z každodenní fyzioterapeutické praxe. 

• „Koncentrické oslovení“ tzv. hlubokého stabilizačního systému. Pacient je často instruován 
k vtažení části břišní stěny, pupku, povrchové vrstvy pánevního dna. Pohyb je chápán příliš 
analyticky, výsledkem bývá nádechové postavení hrudníku, je ztížená volná, přirozená respirace. 
Nezřídka je pohyb veden příliš silově a rychle s uplatněním existujících, patologických stereotypů. 

• „Excentrické oslovení“ tzv. hlubokého stabilizačního systému. Opět nezřídka chápán analyticky 
s koncentrací na oslovení jednoho konkrétního svalu, např. m. transversus abdominis. Pacient je 
instruován k vyklenutí místa u spina iliaca anterior, s anatomicky podloženou představou průběhu     
m. transversus abdominis. U takto instruovaných pacientů vidím ztíženou přirozenou respiraci, 
mnohdy obtížné porozumění požadovaného výkonu a obtížnou aplikaci do posturálně náročnějších 
pozic. 

• Oslovení stabilizační funkce „oporou končetin“ podle pravidel osovosti, centrovaného postavení 
kloubů, též podle vzoru ideálního ranného ontogenetického vývoje. Většinou se jeví jako výhodné. 
Někdy nedostatečné při potřebě přímé segmentální kontroly. 

• Oslovení stabilizační funkce „prostorovým vymezením“. Pacient je instruován k vymezení 
prostoru stabilizovaného segmentu (např. trupu, bederní páteře) vlastními dlaněmi. Nejprve je mu 
ukázána ztráta ideálního postavení segmentu a poté je veden k pomalému koordinovanému pohybu, 
např. zvedáním jedné končetiny, s cílem postavení příslušného, kontrolovaného segmentu zachovat. 
Kontrolou je vjem pohybu či „nepohybu“ segmentu vůči okolnímu prostoru (často vůči vlastním 
dlaním), absence bolesti či úleva od bolesti. Zpravidla není omezena přirozená respirace. Pohyb není 
zpočátku silový, důraz je kladen na relaxaci pacienta při výchozí pozici i při pohybu. Vzhledem        
ke kineziologicky podloženému provázání svalových skupin je možné očekávat při zachování 
centrované pozice segmentu současnou aktivaci hlubokých svalových struktur příslušného segmentu. 
Důraz je kladen na osovost končetin, trupu a krční páteře. V tomto smyslu je přístup systémový. Tento 
způsob se dle mé zkušenosti jeví jako relativně snadno pochopitelný, vhodný pro autoterapii                
a progresi.  

Zkušenost s touto variantou oslovení stabilizační funkce je v tuto chvíli 1-2 roky, kdy vznikl jako 
výsledek potřeby co nejsnazšího prostředku autoterapie. V současnosti se jeví jako dostatečně
efektivní, názorný a dobře předatelný. 
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25.  MYOFASCIÁLNÍ TRIGGER POINT - NEUROFYZIOLOGICKÉ POZNÁMKY 

Zdeněk Čech1, Josef Kraus2, Petr Heřman3

1 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. lékařská fakulta UK a FN Motol, Praha 
2 Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta UK a FN Motol, Praha 
3 Ústav biofyziky, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha 

1. Úvod 
Jako myofasciální trigger point (MTrP) je označován bod zvýšené iritability v zatuhlém svalovém 

snopci. Jeho přebrnknutím palpujícím prstem vyvoláme lokální záškub a bolest (Simons et al., 1999). 
Kromě rutinně užívané palpační diagnostiky je známa i celá řada terapeutických technik (Huguenin, 
2004). Etiopatogeneze MTrP není dosud zcela jasná. Recentně citovány jsou dvě hypotézy podstaty 
MTrP. Simonsova Integrovaná hypotéza (Simons et al., 1999) hyperaktivních motorických plotének    
a hypotéza předpokládající hyperiritabilitu svalových vřetének, resp. disinhibici gama okruhů
(Hubbart, Berkoff, 1993; Donaldson et al., 1996). Obě přitom vychází mj. z existence specifické 
spontánní jehlové EMG aktivity (SEA) MTrP (Hubbard, Berkoff, 1993). 

2.  Jehlová EMG studie MTrP v ThL erectoru 
U 51 probandů s MTrP v m. thoracicus longus na úrovni Th11-12  jsme v rámci probíhající 

rozsáhlejší studie provedli specifickou jehlovou EMG a povrchovou EMG. Sledována byla klidová 
EMG aktivita v místě MTrP, její stabilita v čase a poté možnosti jejího ovlivnění segmentálně
vzdálenými podněty. Výsledky studie nejsou dosud zpracovány, lze však hodnotit některá dílčí 
pozorování.  

3.  Výsledky pozorování 
Typickou SEA MTrP jsme nacházeli v hloubce 17-20 mm. Intenzita signálu se zdá být přímo 

úměrná citlivosti MTrP  při tlakové algometrii. Některé spontánně bolestivé MTrP měli                       
v superficiálních vrstvách znaky svalového spasmu. Pravidelným nálezem byla zvýšená reaktibilita 
pojivových tkání v místě inzerce EMG jehly, zejména výrazná kožní adheze při extrakci. Tento úkaz 
byl vázán na vyšší intenzitu SEA sledovaného MTrP a absentoval tam, kde byl vyvolán tzv. "efekt 
suché jehly". 

4.  Závěry a diskuse 
Je zřejmé, že MTrP má svá vývojová stádia. Základním prekurzorem MTrP je hypertonický 

svalový snopec. Ten je určitou nulovou fází MTrP a je přítomen i ve všech dalších fázích jeho vývoje. 
Za MTrP však označujeme až zatuhlý pruh s palpačně bolestivým středem. Ten pak může vykazovat 
různou úroveň aktivity od latentního MTrP až po spontánně bolestivý aktivní MTrP. Odlišnými stupni 
aktivace kontraktilních elementů svalu pak zřejmě prolíná různá míra aktivace kontraktilních elementů
pojivové tkáně (myofibroblastů) v oblasti MTrP až reorganizace vaziva (Schleip et al., 2005). 
Jednotlivé vývojové fáze MTrP lze považovat za fyziologickou snahu systému omezit energetickou 
náročnost kontrakce při snaze stabilizovat alterovaný nebo instabilní segment a do značné míry            
i autonomizovat její řízení na nižších stupních hierarchie CNS. Jeho přetížení však vede k patologii. 
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26. MANUÁLNÍ TERMODIAGNOSTIKA 

Luděk Vágner 

LIFE BALANCE CLINIC, Olomouc 
Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc 

   
Cíl: informativní seznámení s technikou, pochopení principu, a možnosti využití ve fyzioterapii 

Manuální termodiagnostika (dále jen MTD) je osteopatická vyšetřovací technika. Zakladatel Jean-
Pierre Barral.  

Osteopatie obecně pracuje s postulátem, že všechny minulé i současné strukturální i funkční 
poruchy jsou zaznamenány ve tkáních. Tyto změny se mimo jiné také projeví změnou teploty určitých 
míst povrchu těla. Tyto teplotní změny lze diagnostikovat pomocí dlaně, která je citlivá i na velmi 
malé teplotní odchylky. Tato citlivost na teplo se kombinuje s jemnou mechanickou citlivostí. 
Diagnostika je prováděna bezkontaktně, pohybem dlaně asi 10cm nad povrchem těla. Barral dokázal 
pomocí klinických pozorování a řízených experimentů, že ruka je citlivá na infračervené záření. Kůže 
vysílá elektromagnetické záření s maximem ve vlnových délkách kolem 950 nm, tedy v infračervené 
části elektromagnetického spektra. Na základě klinických testů pak byly vytvořeny termální 
topografické mapy. 

   MTD je tedy využívána společně s dalšími osteopatickými vyšetřovacími technikami (např. tzv. 
poslech fascií) ke stanovení kompletní diagnózy.  

Obecně lze konstatovat, že je velmi problematické objektivizovat všechny jevy, které se týkají 
teploty povrchu lidského těla, přenosu do okolí, jeho následné snímání a vyhodnocení.  

Možnosti využití MTD ve fyzioterapii. 
Základem úspěšné léčby je diagnostika. Diagnostika cílená na příčinu obtíží. MTD může pomoci 

lépe odhalit příčinu obtíží a to zejména jde li o viscerosomatické vazby. Lze ji tedy použít jako 
diferenciální diagnostiku. Obecně lze také využít princip osteopatických vyšetření, kdy se nejprve 
diagnostikují tkáně a tím se eliminuje ovlivnění diagnostiky vědomím pacienta. Velkou informační 
hodnotu nám mohou přinést topografické mapy termálních projekcí na povrchu lidského těla. 
V neposlední řadě zmiňuji možnost naučit se jemněji a kvalitněji využívat náš vyšetřovací nástroj, 
tedy naše ruce, které dokáží snímat daleko více informací, než dosud všeobecně využíváme               
při vyšetření.  

Literatura: 
u autora 

27. VYUŽITÍ K-ACTIVE KINEZIOTAPINGU V METODĚ R. BRUNKOW U SPORTOVCŮ

Ingrid Palaščáková Špringrová 

NZZ- rehabilitační centrum REHASPRING®, centrum prevence-terapie-vzdělávání, Čelákovice 

Kombinace terapeutických technik  K-Active kinesiotaping a metody R. Brunkow  
Fyzioterapie má v poslední době dynamický vývoj terapeutických a preventivních technik,        

které se využívají v klinické praxi fyzioterapeuta. Kombinace a velká variabilita léčebných metod       
a postupů je zárukou úspěšné terapie pacientů.  

K- Active kineziotaping technika 
V současnosti se v klinické praxi fyzioterapeutů využívá metoda  kineziotapingu. Můžeme říct,     

že Kenzo Kase je jedním z nejznámějších a nejuznávanějších chiropraktiků v Japonsku. Metodu 
kineziotapingu  rozvinul a rozšířil přibližně před 35 lety. Nejdříve se kineziotaping využíval zejména 
ve sportu. Do podvědomí se dostal už na olympijských hrách v Soule v roce 1988. Nyní je metoda 
rozšířená po celém světě. Velké oblibě se také těšila na olympijských hrách v Pekingu v roku 2008, 
kdy mnozí sportovci byli polepeni pestrobarevnými tejpovacími pásky na různých částech těla. Dnes 
můžeme říct, že až 85 % aplikací této metody je z důvodů terapeutických a to nejen ve fyzioterapii,  
ale i ortopedii, neurologii, pediatrii, gynekologii, ergoterapii a v preventivní medicíně. Kineziotaping 
je i nadále nejvíce využíván u sportovců, zejména v rámci prevence vzniku úrazů a pro zefektivnění 
terapie a následný návrat do sportovního tréninku. Metodu řadíme k technikám 24 hodinové terapie     
a je možné ji kombinovat s dalšími fyzioterapeutickými metodami. Terapeuti ji často volí pro svoje 
fyziologické účinky a minimální kontraindikace.

Metoda R. Brunkow 
Metoda R. Brunkow byla vypracována v letech 1916 – 1975.  Jedná se o empiricky vyvinutou 

metodu vzpěrných cvičení a je založena na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců. Hlavním 
terapeutickým prostředkem jsou napínací, respektive vzpěrná cvičení („Stemműbungen“; 
„Stemmfűhrung“). Základními principy v této metodě autorka zvolila funkční nastavení aker             
na (rukou a nohou) dále aktivaci dorsálních a ventrálních svalových řetězců při zatížení akrálních částí 
končetin. Dorzální flexe rukou a nohou aktivuje svalové řetězce, jejichž fixní bod leží proximálně       
a aktivace postupuje z distálních částí končetin proximálně. Izometrické vzpírání naproti tomu 
aktivuje svalové řetězce, které mají fixní body v distálních částech končetin a aktivace postupuje 
z proximálních oblastí distálně. V obou případech se současná izometrická kontrakce agonistů             
i antagonistů rozšíří i na svalstvo trupu. Terapie dle metody R. Brunkow má za cíl disociaci chybných 
a prorážení fyziologických vzorů pohybu. Léčba pacientů následuje z hlediska rozpracování ranně
dětských motorických deficitů. Výběr jednotlivých poloh v terapii následuje dle jednotlivých stupňů
vývoje kojence. Výsledkem aktivace dle R. Brunkow je kloubní stabilizace, která je předpokladem 
efektivního pohybu. Lze ji tedy získat převážně v uzavřených biomechanických řetězcích. Vyjdeme-li 
z vývojového hlediska, je fáze vytváření posturálních synergií v uzavřených biomechanických 
řetězcích podmínkou pro další motorický rozvoj obecně, nikoli jen pro části těla sloužící statickým 
funkcím. 

Jestliže v terapii dle R. Brunkow potřebujeme funkční nastavení aker a končetin, můžeme 
zefektivnit výsledek pomocí aplikace kinesiotapingu  v kombinaci s vhodně zvolenou technikou 
(svalovou, fasciovou, korekční nebo vazivovou).  

U sportovců často potřebujeme zkvalitnit techniku a zvýšit výkon, v neposlední řadě také 
kompenzovat jednostranné zatížení. Metoda R. Brunkow využívá svých poznatků o polohách 
vývojové kineziologie ke zvýšení svalové síly, mobilizace a stabilizace, kterou sportovci často 
potřebují. 

Kombinace Kinesiotapingu a metody R. Brunkow je klinicky a empiricky ověřená tím,                   
že objektivně mění postavení segmentů pohybového aparátu co má za následek změnu aference           
a propriorecepce a tím i také změnu kvality pohybových vzorů.  

Poznámky:
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Závěr 
Pokud chceme dosáhnout co nejlepšího efektu v terapii, je nutná znalost terapeutických technik, 

zejména jejich účinků a možností kombinací v praxi. Jejich volba může pomoci změnit pohybový vzor 
a tím zlepšit výkon sportovce. Na závěr by se dalo konstatovat:  

,,Kolik technik, metod, konceptů umíme, tolikrát jsme fyzioterapeuti“. 
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28. KINEMATICKÁ ANALÝZA CHŮZE A JEJÍ VYUŽITÍ V REHABILITACI 

Zdeněk Svoboda, Jitka Kozáková 

Katedra biomechaniky a technické kybernetiky, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, 
Olomouc 

Úvod 
Kinematická analýza chůze je často používanou metodou biomechanického výzkumu. Jejím 

využitím v oblasti rehabilitace se zabývá tento příspěvek. 

Důvody provádění klinické analýzy chůze 
Baker (2006) modifikoval důvody provádění klinických testů popsané Brandem (1981, 1987). 

Důvody provádění klinické analýzy chůze rozdělil do čtyř základních oblastí: 
- diagnostika onemocnění nebo postižení, 
- hodnocení závažnosti, rozsahu a charakteru onemocnění nebo poranění, 
- sledování změn při provádění (nebo absenci) intervence, 
- predikce přínosů intervence (absence intervence). 

Sledované parametry u analýzy chůze 
K nejčastěji používaným metodám analýzy chůze patří 3D kinematická analýza, měření reakční 

síly podložky či sledování svalové aktivity pomocí elektromyografie. Jednou z výhod současných 
sofistikovaných zařízení, je možná synchronizace těchto metod do jednoho měření, které pak poskytne 
komplexní informace o pohybu člověka, jeho zatížení a svalové aktivitě. 

Využití analýzy chůze v rehabilitaci 
Analýza chůze byla pro hodnocení efektu terapie nebo pro diagnostiku vybraných pacientů využita 

v celé řadě studií. Peppe et al. (2007) posuzovali vliv rehabilitačního programu na chůzi Parkinsoniků. 
Specifický trénink chůze s přídavným zařízením u hemiparetických pacientů sledovali Regnaux et al. 
(2008). Laterální pohyb pánve v časném stádiu rehabilitace u pacientů po mozkové mrtvici hodnotili 
Dodd a Morris (2003). Odlišné motorické strategie využívané ke kompenzaci chůze u osob                  
s oslabenými svaly kyčle popsali Siegel et al. (2007). Krokový cyklus u dětí s nedostatečnou 
osteogenezí charakterizovali Graf et al. (2009). 
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29. PLICNÍ REHABILITACE – INSTRUMENTÁLNÍ TECHNIKY 

Kateřina Neumannová 

Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc 

Instrumentální techniky jsou součástí technik plicní rehabilitace. Při instrumentálních technikách   
se využívají různé dechové pomůcky. V České republice se používají následující dechové pomůcky: 
flutter, acapella, PEP maska, theraPEP, Frolovův dýchací trenažér, triflo a threshold inspiratory 
muscle trainer a threshold positive expiratory pressure. Tyto dechové pomůcky lze využít zejména 
v rámci airway clearance techniques (techniky hygieny dýchacích cest) nebo v rámci ventilatory 
muscle training (trénink dýchacích svalů). Ovlivnit s nimi můžeme nejen expektoraci a sílu dýchacích 
svalů, ale také zvýšit rozvíjení hrudníku, obnovit správný stereotyp dýchání, snížit výskyt dušnosti 
v klidu i během pohybových aktivit a zlepšit adaptaci na tělesnou zátěž (Pryor, Weber, 2002b). 

Techniku dýchání s těmito dechovými pomůckami nacvičuje s pacientem fyzioterapeut, který jej 
také seznamuje s možnými kombinacemi s ostatními technikami plicní rehabilitace. 

Charakteristika instrumentálních pomůcek (zpracováno dle Máček, Smolíková, 2002; Ošťádal, 
Burianová, Zdařilová, 2008; Pryor, Weber, 2002a; Pryor, Weber, 2002b): 

1. Flutter – tato dechová pomůcka se obvykle používá v pozici v sedu, v polosedu, či jiné 
poloze, ve které se udrží efektivní oscilace. Flutter je využíván ke snížení viskoelasticity hlenu. Flutter 
napomáhá snazšímu odstranění bronchiální sekrece a tím k efektivní expektoraci.

2. Acapella – tato pomůcka není závislá na poloze jako flutter. Acapella více stabilizuje dýchací 
cesty během výdechu než flutter a lze na ní nastavit různou velikost odporu. I tato pomůcka pomáhá 
usnadnění expektorace a zlepšení mobility bronchiální sekrece z periferních dýchacích cest               
do centrálních. Výhodou acapelly je možnost jejího používání i u pacientů s tracheostomií.  

3. PEP maska (positive expiratory pressure mask) – při jejím používání může vzduch vstoupit 
za sekreci, která blokuje malé dýchací cesty. To vede k uvolnění a odstranění bronchiální sekrece. 
V České republice ale není její používání při léčbě tak časté. 

4. TheraPEP – tato dechová pomůcka se využívá pro usnadnění expektorace. Lze použít 
s náustkem, maskou a nebulizerem. 

5. Frolovův dýchací trenažér – u této dechové pomůcky se využívá dýchání proti odporu 
odpovídajícímu sloupci 10 ml vody. Nemocní využívají tuto dechovou pomůcku pro aktivaci 
prodlouženého výdechu. 

6. Threshold inspiratory muscle trainer (IMT) a threshold positive expiratory pressure (PEP) 
– tyto pomůcky slouží především k posilování nádechových a výdechových svalů. Cílem dýchání 
s touto pomůckou je zlepšit kondici, zvýšit svalovou sílu nádechových a výdechových svalů a jejich 
vytrvalost.  

7. Triflo – dechová pomůcka sloužící k aktivaci nádechových nebo výdechových svalů. Nelze 
ale na ni nastavit přesně velikost odporu jako na dechové pomůcce Threshold PEP a IMT. 

Tyto pomůcky jsou vhodnou součástí rehabilitační péče o nemocné poruchami dýchání jakékoli 
etiologie. Indikace vhodné pomůcky záleží nejen na lékařích, ale také na fyzioterapeutech,             
kteří mohou vhodnou dechovou pomůcku pacientům také doporučit. 
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30. REHABILITACE U PACIENTŮ S PLICNÍ FORMOU SARKOIDÓZY 

Jakub Zatloukal 

Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc 

Sarkoidóza je granulomatózní onemocnění prozatím neznámé příčiny, které může postihnout téměř
kterýkoli orgán v těle. Nejčastěji postihuje jedince ve středních letech s lehkou inklinací k ženskému 
pohlaví. Výskyt je celosvětový, ale jsou evidentní rozdíly incidence a prevalence s ohledem               
na příslušnost k lidské rase a etniku. Patrná rozdílnost ve výskytu je také z hlediska klimatických 
podnebných pásů (Lazarus, 2009; Sharma, 2008; Kolek, 1998). 

Onemocnění lze dle lokalizace dělit na intratorakální a extratorakální. Pro rozlišení postiženého 
systému je vhodnější dělení na plicní a mimoplicní. Nejčastěji zasaženým systémem bývá dýchací 
ústrojí (až 90 %). Další struktury, které mohou být zasaženy, jsou srdce, oči, kůže, slezina, nervový 
systém, mízní uzliny, trávicí trakt, žlázy s vnitřní sekrecí, močopohlavní a pohybový systém (Kolek, 
2007a). U nemoci lze rozlišit asymptomatickou, oligosymptomatickou a generalizovanou formu          
a vzhledem k aktivitě akutní a chronické stadium. 

Postižení dýchacího ústrojí se může týkat plic, bronchů, trachey, pleury a nitrohrudních uzlin. 
Asymptomatická forma je většinou zjištěna při náhodně provedeném skiagramu hrudníku.                  
U symptomatických forem lze příznaky rozdělit na dechové a celkové nespecifické projevy. 
Z dechových jsou nejčastější ponámahová dušnost a suchý dráždivý kašel; z celkových potom únava, 
snížená fyzická kondice, úbytek hmotnosti, malátnost, teploty a bolesti na hrudi (Mihailovic-Vucinic, 
Jovanovic, 2008; Kolek, 2007a). Intenzita onemocnění je vyjádřena pomocí přítomnosti patologických 
změn na skiagramu hrudníku do stadií 0 – 4, kde stadium 0 prezentuje stav bez patologie a stadium      
4 charakterizuje pokročilé infiltrace a změny plicního parenchymu (fibróza) (Fuhrer, Myers, 2009). 

Pouhá přítomnost subjektivních symptomů pacienta, radiologický nález a funkční vyšetření plic 
nejsou ke stanovení diagnózy dostačující a je ji třeba potvrdit i laboratorně – sedimentace erytrocytů, 
koncentrace sérového enzymu konvertujícího angiotenzin, hodnoty hyperkalcinémie a hyperkalciurie, 
imunoregulační index a další. K těmto účelům slouží bronchoskopická vyšetření, bronchoalveolární 
laváž a bioptické metody. Teprve po vyloučení možnosti, že se může jednat o jiné granulomatózní 
onemocnění, lze konstatovat diagnózu sarkoidózy. Proto se v praxi také občas stává, že na tuto 
diagnózu je pacient léčen až několik týdnů od vlastního propuknutí nemoci. 

Z pohledu fyzioterapie provádíme kineziologické vyšetření a vyšetření svalových dysbalancí         
se vztahem k dýchání, měříme antropometrické údaje o rozvíjení hrudníku a provádíme zátěžové 
testování (např. 6minutový chůzový test). V případě přístrojového vybavení je možné měřit 
spirometricky plicní funkce a hodnoty maximálních ústních tlaků. Pro vyhodnocení zdravotního stavu 
pacienta lze také použít dotazníku SHQ (Sarcoidosis Health Questionnaire). 

Primární léčebnou technikou je farmakoterapie, která je řízena odesílajícím lékařem. Většina 
pacientů je zpočátku léčena kortikoterapií. V případě, že terapie nepřináší potřebné výsledky, připadá 
v úvahu kombinace jiné lékové formy s kortikoterapií anebo samotné podávání jiné lékové formy 
(Kolek, 2007b). Sekundární, ale opodstatněnou terapií těchto pacientů jsou metody fyzioterapie.       
Pro potlačení či snížení pocitu dušnosti a únavy lze nakombinovat metody měkkých a mobilizačních 
technik, prvky dechové rehabilitace, silového a vytrvalostního tréninku dýchacích svalů a celkového 
kondičního tréninku aerobního charakteru. 

Pacientů se sarkoidózou není na našem území mnoho. Tento fakt by ale neměl vést k tomu,           
že se jim nedostane všestranné péče. Rehabilitace a fyzioterapie má u těchto pacientů svůj význam      
a může se významně podílet na snížení subjektivních symptomů a na zlepšení kvality života jedinců
s tímto onemocněním. 
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31. PROBLEMATIKA HODNOCENÍ FUNKČNÍCH TESTŮ PÁTEŘE 

Pavel Uhlíř

ISTT Pardubice 

Tento abstrakt analyzuje problematiku stanovení diferencí v měření funkčních testů páteře 
(Schoberova zkouška, Stiborův test, zkouška lateroflexe, Ottův inklinační a reklinační index, 
Čepojova zkouška) v různých polohách těla (stoj, sed, klek) u souboru běžné populace a souboru        
se strukturálním postižením (ankylózující spondylitida). Zabývá se stanovením reliability 
opakovaného měření jedním vyšetřujícím a objektivitou nezávislých měření funkčních testů páteře 
(FTP) třemi vyšetřujícími. 

Páteř je nosník, který umožňuje vzpřímené držení těla, účastní se pohybu a chrání důležitou součást 
nervového systému – míchu (Rychlíková, 2004; Véle, 1997). Funkce páteře představují komplikovaný 
děj, který je zajišťován řadou regulačních mechanismů řízených centrálním nervovým systémem. 
Záleží tedy na funkci svalů, ale i ostatních měkkých tkání – vazy, kloubní pouzdra, ve kterých           
se nachází receptory podávající informace o jejich okamžitém stavu (Rychlíková, 2004). Na páteři 
probíhají tyto základní druhy pohybů. V sagitální rovině je to flexe a extenze, v rovině frontální 
lateroflexe, dále rotace (Kapandji, 1974; Rychlíková, 2004).  

Ankylózující spondylitida (morbus Bechtěrev) patří mezi diagnózy, u kterých se běžně v klinickém 
vyšetření používají funkční testy páteře pro měření rozsahů jednotlivých úseků osového orgánu,        
ale i dýchacích exkurzí. Zřejmě nejvýstižnější definici ankylózující spondylitidy (AS) uvádí Klener   
et al. a Pavelka et al. (2002, 73): „Ankylózní spondylitida je zánětlivé onemocnění páteře, 
intervertebrálních, kostovertebrálních a sakroiliakálních kloubů, vazivového prstence 
intervertebrálních disků a vazivového aparátu páteře“. V současné době je kladen větší důraz             
na funkční zhodnocení celkové mobility nemocného s AS. K tomuto účelu slouží systémy používané 
v Bathe, tzv. BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index), BASMI (Bath Ankylosing 
Spondylitis Metrology Index), BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), 
BASRI (Bath Ankylosing Spondylitis Radiology Index), BAS-G (Bath Ankylosing Spondylitis – 
Globar Score). Tyto indexy vycházejí z předpokladu, že klasická měření distancí nevyjadřují 
dostatečně funkční stav u nemocného s AS (Pavelka & Rovenský, 2003; Vařeka & Vařeková, 1995). 

Byly měřeny tyto FTP – Stiborův test, Schoberova zkouška, zkouška lateroflexe, Ottův inklinační  
a reklinační index, Čepojova zkouška. První otázkou bylo, jaký bude rozdíl v naměřených hodnotách 
těchto testů oproti normám uváděným současnou literaturou. U Stiborova testu by bylo vhodnější 
vyjádření, že dojde k prodloužení vzdálenosti o 7cm a více. U zkoušky Schoberovy a lateroflexe jsou 
normy dostačující. U Ottova indexu (součet inklinačního a reklinačního indexu) platí současná norma, 
tzn. 4 cm a více. U Čepojovy zkoušky je podle výsledků měření současná norma nadsazená                 
a je vhodné zvážit její přehodnocení. Druhou otázkou bylo, zda-li existuje závislost mezi stupněm 
postižení osového orgánu pacientů s AS a velikostí naměřených hodnot FTP ve standardní vyšetřovací 
pozici na hladině vysoké závislosti korelačního koeficientu. Síla tohoto korelačního vztahu byla 
potvrzena na hladině střední závislosti (0,7 > r ≥ 0,4). Platí tedy, že pacient s AS s vyšším stupněm 
postižení bude mít rozsah pohybu vyšetřovaného úseku páteře menší než pacient se stupněm postižení 
nižším. Dalším cílem bylo potvrzení či vyvrácení předpokladu rozdílu naměřených hodnot                  
u tří nezávislých měření třemi vyšetřujícími výše jmenovaných FTP v různých polohách těla.            
Ve vzpřímeném stoji se potvrdil předpoklad rozdílu naměřených hodnot u Stiborova testu                    
a Schoberovy zkoušky. V pozici v kleku na lehátku, v sedu na vyšetřovacím lehátku s extendovanými 
dolními končetinami a v sedu na židli s flektovanými dolními končetinami se tento předpoklad 
nepotvrdil ani pro jeden z testů. V pozici v sedu na lehátku s flektovanými dolními končetinami byl 
předpokládaný rozdíl hodnot potvrzen pro Stiborův test. Naopak byla potvrzena stabilita naměřených 
hodnot tří opakovaných měření FTP v různých polohách těla jedním vyšetřujícím u skupiny s morbus 
Bechtěrev. Také výsledky opakovaného měření (test – retest) FTP jedním vyšetřujícím ve standardní 
vyšetřovací pozici dokazují stabilitu naměřených dat, což dokazuje reliabilitu měření. Tento fakt 
potvrzují Vařeka a Vařeková (1995), kteří uvádí nezkreslení získaných dat při opakovaném měření 
jedním vyšetřujícím. 
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Z hlediska významu pro praxi lze na základě zjištěných výsledků konstatovat fakta. Opakované 
měření jedním vyšetřujícím potvrzuje reliabilitu naměřených dat. V praxi by tedy měl FTP 
vyšetřovaného jedince měřit vždy jeden a ten samý terapeut. Jen tak lze z naměřených hodnot 
vyvozovat objektivní závěry týkající se rozsahu pohybu jednotlivých úseků páteře. U pacientů
s morbus Bechtěrev mají FTP svou vypovídající hodnotu, avšak jen za již výše popsaného 
předpokladu vyšetření jedním terapeutem. Ale současným trendem jsou dotazníky používané v Bathe. 
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32. STABILITA VYŠETŘENÍ AKOMODAČNÍHO KVOCIENTU MUSCULUS TIBIALIS 
ANTERIOR U ZDRAVÝCH PROBANDŮ

Štěpánka Bufková1, Josef Urban2

1 NZZ RCR MUDr. Vlasty Rudolfové, Rokycany
2Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc 

Úvod 
Elektrodiagnostické metody současné medicíny patří k exaktním metodám, jejichž prostřednictvím 

lze objektivně dokládat změny nervosvalové dráždivosti. Dle Edela (1991) „elektrodiagnostika má 
jako objektivní, registrovatelný a reprodukovatelný postup vysokou hodnotu v celkovém 
diagnostickém programu. Platí to zvláště pro diagnostiku neuromuskulárních onemocnění, následky 
zranění a anomálie, na které je použití elektrodiagnostiky zaměřeno“. V současné době nejpřesnější     
a také nejvíce využívanou metodou průkazu patologie nervosvalového aparátu je jednoznačně EMG.  

V oboru rehabilitace byly od dvacátých let minulého století rozvíjeny neinvazivní 
elektrodiagnostické metody, založené na odlišné reakci dráždivých tkání, postižených patologickým 
procesem, na perkutánní stimulaci elektrickým proudem. Většina z těchto metod je v současnosti 
považována za obsolentní a k oficiální diagnostice poruch nervosvalového aparátu se již nevyužívá. 
Dosud částečně využívanou zůstala skupina metod, která byla na základě historického vývoje 
označena moderní elektrodiagnostika.  

Moderní elektrodiagnostika v rámci fyzikální terapie zahrnuje vyšetření a stanovení hodnot 
reobaze, chronaxie, konstrukci I/t křivky a stanovení akomodačního kvocientu. Jak uvádí 
Poděbradský, Vařeka (1998) „vyšetření chronaxie a reobaze se pro malou validitu ve FT již prakticky 
nepoužívá a tak jedinou metodou elektrodiagostiky je Hoorveg-Weisova I/t křivka v klasické nebo 
zkrácené verzi a akomodační kvocient“. 

Cíle, materiál a metodika 
Cílem presentované studie je posoudit stabilitu vyšetření hodnot akomodačního kvocientu jako 

součásti elektrodiagnostického vyšetření prováděného v běžné praxi fyzioterapeuta. Zjišťování 
stability naměřených údajů je jedním ze základních kritérií pro určení reliability a validity testu.      
Dle Kreidla (2004) „reliabilitou rozumíme přesnost, konzistentnost měření, tj. schopnost dosáhnout 
stejného výsledku měření v případě, že se stav pozorovaného předmětu nezměnil, a validitou 
schopnost měřit koncept, který skutečně zamýšlíme měřit.“ Tato práce je zaměřena na sledování dvou 
hlavních parametrů vyšetření akomodačního kvocientu, a to stability vyšetření v čase a stability 
vyšetření mezi dvěma terapeuty. Hodnoty akomodačního kvocientu byly zjišťovány monopolární 
technikou v motorických bodech m. tibialis anterior bilaterálně. Výzkumný soubor tvořilo 40 studentů
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, ve věku 20 až 26 let.

Výsledky a závěry 
K posouzení stability vyšetření v čase byly vzájemně porovnány hodnoty získané prvním a poté      

i druhým terapeutem při 3 opakovaných měřeních. Z výsledků je patrné, že akomodační kvocient       
je nestabilní parametr proměnný v čase. Domníváme se, že změny hodnot akomodačního kvocientu 
podléhají fyziologickým výkyvům nervosvalové dráždivosti a úzce souvisí se změnami kožního 
odporu v průběhu dne, měsíce a roku. 

Při posuzování stability vyšetření akomodačního kvocientu měřených na pravé a levé dolní 
končetině byly statisticky porovnány hodnoty získané při všech třech měřeních provedených oběma 
terapeuty. Z výsledků vyplývá, že statisticky významný rozdíl byl prokázán pouze při prvním měření 
prvním terapeutem, tedy v případě prvního setkání vyšetřovaného probanda s měřící technikou.  

Z porovnání hodnot akomodačního kvocientu mezi dvěma terapeuty je zřejmé, že lokalizace 
motorického bodu ani osoba terapeuta neovlivňuje výsledné hodnoty akomodačního kvocientu. 
Akomodační kvocient je v tomto směru stabilní parametr vyšetření. Hodnoty akomodační kvocientu 
mohou být ovlivněny prvním kontaktem vyšetřovaného probanda s měřící technikou. K eliminaci 
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chyb měření v praxi doporučujeme provedení pre-testu před vlastním elektrodiagnostickým 
vyšetřením. 

Při vyšetřování lokalizace motorického bodu bylo zjištěno, že ačkoliv byl při zjišťování 
motorického bodu dodržen postup doporučovaný v odborné literatuře (Poděbradský, Vařeka, 1998), 
byla při vyšetření druhým terapeutem v několika případech nalezena odlišná lokalizace motorického 
bodu. Domníváme se, že přesto, že je v literatuře tradičně zakreslen pouze jeden motorický bod        
m. tibialis anterior a žádná z námi prostudované literatury nepopisuje více motorických bodů tohoto 
svalu, může mít pravděpodobně tento sval motorických bodů více. Ipser (1972), Poděbradský, Vařeka 
(1998) a Gillert (2005) lokalizují motorický bod vždy stejně a to v proximální třetině svalu. Při měření 
bylo opakovaně nalezeno místo zvýšené dráždivosti, mající charakter motorického bodu, distálně      
od klasicky uváděné lokalizace. 

Nad rámec cílů této práce bylo z naměřených hodnot statistickým zpracováním zjištěno rozložení 
četnosti hodnot akomodačního kvocientu v souboru vyšetřených probandů izolovaně na pravé a levé 
dolní končetině. Vedl nás k tomu fakt, že v dostupné odborné literatuře se značně různí názory          
na nejnižší hodnotu akomodačního kvocientu, která již svědčí o patologii. 

Obrázek 1. Hodnoty akomodačních kvocientů na LDK naměřené 2. terapeutem dohromady      
ze všech 3 měření (n=120) 

Na příkladu hodnot akomodačních kvocientů získaných při všech 3 měřeních druhým terapeutem 
lze z grafu odečíst: rozpětí krajních hodnot (od 1,6 do 3,6) a nejčastěji se vyskytující hodnoty (2,4 až 
2,6). Z grafu je zřejmé, že u zdravých jedinců se fyziologicky mohou vyskytovat i hodnoty 
akomodačního kvocientu pod 2, resp. 1,6, které by některými autory již byly považované                   
za patologické. 

Literatura: 
CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing, 1998. 
CIPRIANO, JJ. Photographic manual of regional orthopaedic and neurological tests. Baltimore: 
Williams and Wilkins, 1997. 
DAUBE, JR. Clinical neurophysiology. New York: Oxford University Press, 2002. 
DUFEK, J. Elektromyografie [Učební text]. Brno: Idvpz (Institut pro další vzdělávání pracovníků ve 
zdravotnictví), 1995. 
EDEL, H. Fiebel der Elektrodiagnostik und Elektroterapie. Berlin: Verlag Gesundheit, 1991. 
FEIEREISEN, P., DUCHATEAU, J., HAINAUT, K. Motor unit recruitment order during voluntary 
and electrically induced contractions in the tibialis anterior. Experimental Brain Research, 1997, 1, p. 
117-123. 
FIALKA-MOSER, V. Elektrotherapie. München: Richard Pflaum Verlag, 2005a. 

FIALKA-MOSER, V. Kompendium der Physikalischen Medizin und Rehabilitation. Wien: Springer-
Verlag, 2005b. 
GILERT, O. Elektrotherapie. München: Richard Pflaum Verlag, 2005. 
GUYTON, AC. Basic neuroscience: Anatomy and physiology. Philadelphia: Saunders, 1992. 
HORÁČKOVÁ, B. Stranová variabilita hodnot intenzit stimulujícího proudu vyvolávající senzitivní a 
motorické podráždění při stimulaci v motorických bodech mm. tibiales anteriores. Diplomová práce. 
Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2003. 
HUPKA, J. et al. Fyzikálná terapia. Martin: Osveta, 1993. 
IPSER, J., PŘEROVSKÝ, K. Fysiatrie. Praha: Avicenum, 1972. 
JANDOVÁ, D. Fyziatrie1. a 2. část [Učební text]. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996.   
KLÁSKOVÁ, E., KUČEROVÁ, L. Elektrostimulace kosterního svalu. Rehabilitácia, 1990, 4, s. 203-
223. 
KLÁSKOVÁ, E., KUČEROVÁ, L. Elektrostimulace kosterního svalu v praxi. Rehabilitácia, 1993, 4, 
s. 5-23. 
KREIDL, M. Metody měření reliability a validity. 2004. On line. Available: 
http://www.socioweb.cz/index.php. (20. 5. 2009) 
PATERNOSTRO-SLUGA, T., SCHUHFRIED, O., VACARIU, G., LANG, T., FIALKA-MOSER, V. 
Chronaxie and Accommodation Index in the Diagnosis of Muscle Denervation. American Journal of 
Physical Medicine & Rehabilitation, 2002, 4, p. 253-260. 
PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie I. a II. Praha: Grada, 1998. 
PODĚBRADSKÝ, J., PODĚBRADSKÁ, R. Fyzikální terapie manuál a algorytmy. Praha: Grada, 
2009. 
ROBINSON, AJ. Physiology of muscle and nerve. In ROBINSON, AJ., SNYDER-MACKLER, L. 
(Eds.). Clinical electrophysiology: Electrotherapy and electrophysiologic testing. 2nd ed. Baltimore: 
Williams & Wilkins, 1995, p. 83-119. 
SCHUHFRIED, O., VACARIU, G., PATERNOSTRO-SLUGA, T. Reliabity of Chronaxie and 
Accommodation Index in the Diagnosis of Muscle Denervation. Physikalishe Medizin, 2005, 3, p. 
174-178. 
SEDDON, H. Surgical disorders of the peripheral nerves. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1972. 
SUNDERLAND, S. Nerves and nerve injuries. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1972. 
URBAN, J. Úskalí elektrodiagnostiky ve fyzioterapii [Abstrakt]. Sborník abstraktů. Olomouc: Fakulta 
tělesné kultury Univerzity Palackého, 2006. 

Poznámky:



64

Partneři konference:

Hlavní partner:


