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  Dne 22.1.2019 se po čtyřletém období výkonného výboru České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně opět konal sjezd delegátů všech spo-
lečností, aby byl zvolen Výbor nový.  
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Jako na každém sjezdu bylo v rámci programu nutné odsouhlasit přijetí nově 
vzniklých společností. Česká společnost terapie ruky byla s tímto názvem 
ustanovena poté, co před čtyřmi lety nebyla na sjezdu podpořena dostateč-
ným počtem hlasů. Letos se ujal představení naší společnosti všem kolegům 
a delegátům pan doktor Aleš Fibír. Vystoupil s přehledem činnosti naší spo-
lečnosti, do které patří kromě pořádání mnoha kurzů a kongresů, též publi-
kační a přednášková činnost, zpracovávání edukačních materiálů pro pacien-
ty, tvorba Bulletinu a dále spolupráce s ostatními odbornými společnostmi.  
  Česká společnost terapie ruky je na navíc plnohodnotným členem 
IFSHT—Mezinárodní společnosti pro terapii ruky a také EFSHT—Evropské 
federace společností terapie ruky.  
  V letošním roce nás čeká velký kongres pod záštitou IFSHT a EFSHT, který 
se bude konat ve dnech 17.-21.6.2019 v nedalekém Berlíně. Nepropásněte 
tedy časnou registraci! 
  Na podzim tohoto roku, 31.10.-2.11.2019, se potom můžeme těšit na 
XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a IV. Kongres České společ-
nosti terapie ruky, který pořádá Česká společnost chirurgie ruky s naší pod-
porou, tentokrát v Ústí na Labem. Budeme rádi za Vaše příspěvky! 
 
  Jsem velice potěšena, že neustále narůstá počet terapeutů, kteří rozšiřují 
naše řady a napomáhají nám i takto k rozvoji o povědomí terapie ruky mezi 
svými kolegy. Rádi přivítáme i další členy, kterým nabízíme slevy na kurzech 
a možnost být jako první u novinek na poli rehabilitace ruky. 
 
Za ČSTR s díky za Váš zájem o tento obor 
Milada Kukačková 

Téma: Varia 
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Plnohodnotné členství ve společnosti ČLS JEP 
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  V následujícím článku bych Vás ráda seznámila s lákavou možností, kterou můžeme využít v te-
rapii ztuhlého proximálního interfalangeálního kloubu (dále jen PIP kloub). 

  S potížemi a neúspěchem při rozcvičování rigidních kloubů prstů má jistě zkušenosti každý z nás. 
K omezení pohybu v kloubu může dojít z mnoha příčin, uvedu ty nejčastější– luxace a distorze 
kloubu, stavy po zlomeninách, stavy po suturách šlach, postfixační rigidita a další. Při procesu ho-
jení po traumatech či operacích dochází ke vzniku nového „neuspořádaného“ kolagenu, který není 
pružný, poddajný a dělá kloub tuhým, čímž brání dobrému pohybu. Dále je situace více či méně 
zkomplikovaná adhezemi měkkých tkání, to znamená nemožností klouzání těchto tkání vůči sobě. 

  Přestože pacienti bývají většinou velmi dobře zainstruováni (péče o měkké tkáně, otok, pasivní i 
aktivní cvičení) je terapie stále neúspěšná a to, co pracně „vycvičí“ je bohužel dříve či později 
ztraceno a stále začínají rozcvičovat „od nuly“. V tuto chvíli je potřeba do terapie ruky vstoupit s 
technikou, která zefektivní úsilí terapeuta i pacienta. Jednou z možností je využití pomůcky, tzv. 
Relativ Motion Splint (dále jen RMS). 

  Relative Motion Splint (obr.1) je velmi decentní a velmi efektivní termoplastová dlaha, kterou 
zhotovujeme individuálně a využíváme ji především k rozcvičení rigidních PIP kloubů. Podstatou 
takového dlahování je „přesměrování“ síly pro aktivní pohyb k potřebnému kloubu tím, že omezí-
me pohyb v kloubech proximálních. V případě PIP kloubu tedy dlahou z části vyřadíme MCP kloub, 
který za střední kloub, dalo by se říci, přebírá funkci. 

  Nejlépe bude princip dlahy popsat na konkrétních případech. 

  V prvním případě, se jedná o poškozený PIP kloub třetího prstu s deficitem pohybu do extenze. 
Na obrázku 2 vidíte, jak pacient provádí extenzi prstů - MCP kloub přebírá funkci extenze za PIP 
kloubu a dostává se až do hyperextenze, přičemž do středního kloubu se nedostane ta správná 
síla ke zlepšování rozsahu pohybu. Tento pohybový vzor je pro ruku nejsnadnější, tímto způsobem 
se teď ruka zapojuje. Pokud necháme pacienta tímto způsobem dlouhodobě fungovat, stav se lep-
šit nebude. Naopak se pomalu může zhoršovat- deficit extenze PIP kloubu se může prohlubovat a 
MCP kloub se bude dlouhodobě přetěžovat. Na obrázku 3 je vidět, jak pacient provede extenzi při 
zablokování MCP kloubu druhou rukou. Sám hned ucítí, že se k omezenému střednímu kloubu do-
stane mnohem více síly. Takto můžeme fixovat při cvičení, ale my se snažíme toto dostat pomocí 
RMS do všech běžných činností, abychom co nejvíce vyřadili nesprávný stereotyp pohybu a tím 
změnili kortikální reprezentaci pohybu. Stále se snažíme mozkové kůře ukazovat, jak má pohyb 
správně probíhat. Tuto minimalistickou dlahu doporučujeme nosit co nejvíce, protože pokud je 
dobře zhotovena, neměla by výrazně omezovat flexi prstů ani úchopovou funkci ruky. 

 

 

 

 

 

 

 

Využití Relative Motion Splint v terapii ruky 
 

Autor: M. Tošovská, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou 

Obr.1 - Relative Motion Splint Obr.2– Hyperextenze MCP kloubu Obr.3– Extenze s blokací MCP kloubu 



 

 

 

 

 

 

  V dalším případě si celou situaci můžeme ukázat na omezené flexi v PIP kloubu malíku.  

  Při provedení pohybu do flexe se opět více angažuje MCP kloub, ten se postupně vycvičí 
až k hyperflexi a do středního kloubu se aktivní úsilí v té správné míře nedostane (obr.6). 
Při fixaci základního článku druhou rukou je vidět jak se úhel flexe v PIP zvětší (obr.7) a 
toto pomocí RMS (obr.8) zařazujeme do běžných činností. Opět  radíme dlahu nosit co nej-
více, aby se při každém úchopu snažil zapojit především omezený PIP kloub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Čas, který pacienti stráví na rehabilitacích je pro ně velmi cenný a důležitý. Většinu času 
tráví ovšem se svou rukou sami, snažme se proto využít co nejvíce prostředků, aby ten 
čas, který pacienti stráví mimo naše ambulance, byl co nejlépe využitý a aby jejich domácí 
terapie probíhala správně a efektivně. 

 
Pozn. autora: 
Všechny fotografie pochází z vlastních zdrojů a byly pořízeny se souhlasem pacienta. 
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Obr.4 - Blokace MCP kloubu  pomocí  
pevného pásku 

Obr.5 – Naložení Relative Motion Splint 

Obr.6– Flexe malíku bez blokace Obr.8– Naložení RMS  Obr.7– Flexe malíku s blokací  
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  Rehabilitace má v léčbě poúrazových stavů zápěstí nezastupitelnou roli (3). Jako výhodné se 
ukazuje využití prvků z jednotlivých fyzioterapeutických technik, které respektují vývojové 
aspekty motoriky člověka. Cílem řízené terapie je obnova maximálního a současně nebolestivé-
ho pohybu zápěstí, obratnosti a pohyblivosti prstů a současně ostatních kloubů poraněné horní 
končetiny (2). Lidská ruka je neoddělitelnou funkční součástí horní končetiny a má nezastupitel-
nou roli v sebeobsluze, manipulaci či např. v dorozumívání. Naše ruka, jakožto prostředek gesti-
kulace, může předávat mnohé informace. S ostatními udržujeme kontakt prostřednictvím dote-
ku, můžeme jím uklidňovat, povzbuzovat, zdravíme se podáním rukou. Ruce jsou komunikač-
ním prostředkem neslyšících, prostředkem ke čtení u nevidomých a hluchoněmí je užívají pro 
tvorbu prstové abecedy. 

  Na ovládání činnosti horní končetiny se podílí především mozková kůra, bazální ganglia, tala-
mus a mozeček. Existují nepřímé a přitom přesvědčivé důkazy, že mozková kůra ovládá jednot-
livé segmenty horní končetiny jako celek a nikoliv samostatně. Jednotlivé okrsky mozkové kůry, 
které se podílejí na ovládání distálních a proximálních svalů horní končetiny se navzájem pře-
krývají (1). Funkcí ramenního pletence je především umístění horní končetiny pro využití k se-
beobsluze. 

  Ruka je tak jakýmsi spojovacím článkem, kterým je daný jedinec v interakci s ostatními lidmi 
a objekty zevního prostředí. V rehabilitaci poúrazových stavů horní končetiny můžeme využít 
vztahů, že ruka a rameno pracují jako jeden funkční celek (8). Manipulace ruky vždy vede ke 
vzájemné spolupráci pletencových svalů s osovými, jež zajišťují polohu pro samotnou manipula-
ci (6). Z funkčního pohledu nelze motoriku horních končetin oddělit od osového orgánu. Samot-
né funkční propojení horních končetin s dolními vede přes hrudní koš k trupu pomocí dlouhých 
zkřížených svalových řetězců a fascií. Tyto svalové řetězce běží po přední i zadní straně našeho 
těla a vzájemně se kříží. Svojí koordinovanou činností udržují přesné nastavení polohy hlavy, 
trupu, pánve a končetin (5, 7). Takto jsou vzájemně propojeny všechny části našeho těla v je-
den funkční celek (4). 

  Znalost těchto funkčních vztahů nám nejen v rehabilitaci ruky dovoluje jejich efektivní využití 
současné v klinické praxi (Obr. 1,2,3). 

 

Současný pohled na problematiku rehabilitace poúrazových 
stavů zápěstí – funkční souvislosti 
 

Autor: V. Jančíková 

Obr.1 
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  Tento příspěvek je spíše inspirací než konkrétním terapeutickým návodem, a přináší jiný po-
hled na léčbu potíží horní končetiny. 
 
  V následujícím přehledu jsou vybrány pouze některé akupunkturní body. Pro detailní přehled 
všech bodů jednotlivých drah a jejich účinků doporučuji studium odborné literatury a návštěvu 
vzdělávacích kursů TČM. 
 
  Zjednodušeně lze říci, že Tradiční čínská medicína (TCM) chápe bolest jako stagnaci energie 
qi nebo krve xue. Přičemž ke stagnaci může dojít v případě stavů „plnosti“ i „prázdnoty“. Prin-
cipem léčby je pak rozproudění energie a krve a jejich další doplnění a vyladění. 
 
  Pro stagnaci energie qi jsou typické spíše tupé bolesti, ztuhlosti a pobolívání, které se zlepšují 
pohybem, rozprouděním. Při stagnaci krve xue jsou bolesti ostřejší a vyskytují se více v noci. 
 
 
Body v oblasti lokte 
 
Bod LU 5 (5. bod dráhy plic) 
Lokalizace  
v kubitální rýze na radiální straně šlachy m. biceps brachii 
Vybrané účinky 
aktivuje dráhu plic, uvolňuje šlachy, zmírňuje bolest 
Vybrané indikace 
bolest na lokti, paži a ramenech, neschopnost zdvihnout paže nad hlavu, stěhovavé bolesti a 
blokády lokte, problém s otevřením a zavřením dlaně 
 
Bod LI 11 (11. bod dráhy tlustého střeva) 
Lokalizace  
při ohnutém lokti na laterálním konci kubitální řasy, upro-
střed čáry spojující bod LU 5 s laterálním epikondylem hume-
ru 
Vybrané účinky  
aktivuje dráhu a zmírňuje bolest, reguluje energii a krev 
Vybrané indikace 
bolesti lokte, omezená pohyblivost lokte, bolestivé stavy po 
ofouknutí, hemiplegie, brnění paže, bolesti ramen, lumbago 
 
Body v oblasti zápěstí a ruky LI 4  
(4. bod dráhy tlustého střeva) 
Lokalizace 
v prohlubenině mezi 1. a 2. metakarpem 
Vybrané účinky  
aktivuje dráhu a zmírňuje bolest, reguluje tvář, oči, nos, 
 ústa a uši 
Vybrané indikace 
bolest ramene, paže, lokte a zápěstí, otupělost a mrtvění  
prstů, hemiplegie, artralgie 
 

VYUŽITÍ AKUPUNKTURY PŘI LÉČBĚ FUNKČNÍCH POTÍŽÍ HORNÍ 
KONČETINY 
Alternativní terapie 
Autor: M. Stránská, Rehabilitace ruky a fyzioterapie 

Obr. 1– Body v oblasti lokte 
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  Aktivaci akupunkturních bodů lze provádět nejen vpichem akupunkturní jehly, ale i presurou 
či aplikací cross tapu (viz obrázek 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Další metodou léčby je i ušní akupunktura. Na uchu je zmenšená mapa celého těla, všech je-
ho částí, orgánů a vnitřností. Po předchozí diagnostice se na vybrané body aplikují malé samo-
lepící náplasti se semínkem nebo jehličkou, které dané body aktivují. Náplasti se ponechávají 
nalepené 3-5 dní. 
 
  Dále lze terapeuticky využít i znalost jednotlivých šlacho-svalových drah. Jejich průběh často 
odpovídá myofasciálním řetězcům, které jsou fyzioterapeutům dobře známy. 
 
  Např. na šlacho-svalové dráze plic (Obr. 3) je patrné, že funkční potíže palce lze terapeuticky 
ovlivnit vzdáleným vstupem např. v oblasti klíční kosti, ramene, či žeber. 
  Zrovna tak šlacho-svalová dráha tlustého střeva (Obr. 4), začínající na laterální straně ukazo-
váku, ukazuje funkční souvislost i s oblastí C/Th přechodu, šíje, obličeje a skalpu. 
Pro zlepšení účinku je vhodné působit v průběhu celé šlachosvalové dráhy. Přičemž mnohdy 
stačí hlazení, tření, poklep, příp. míčkování, tejp, baňky apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Referenční seznam 
MUDr. Michal Strnad: Akupukturní dráhy a body I.,Shésho`u Centrum TCM, Hradec Králové, 2013 
Bohumír Balner & Rostislav Balner? Tajemství akupunkturních bodů, CAD PRESS, Bratislava, 2002 

Obr. 3– Šlachosvalová dráha plic Obr. 4– Šlachosvalová dráha tlustého střeva 

Or.2—Cross Tape 
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  Poměrně často ke mně přichází pacienti s neadekvátním 
ošetřením zavřené ruptury dorsální aponeurózy na některém z 
prstů ruky.  
  Ráda bych se podělila o své zkušenosti a doporučila postup, 
který je z mého pohledu a zkušenosti účinný. Je totiž velká 
škoda, když selže tato možnost časné konzervativní terapie, 
která ve většině případů přináší velmi dobrý funkční výsledek, 
na rozdíl od nejistého výsledku chirurgického. V zásadě se 
jedná o doporučený standard, bohužel ne vždy je pacient 
správně ošetřen a poučen o následném postupu a časovém 
plánu terapie. 
 
Co je léze DA? 
  Nejčastěji se jedná o zavřenou rupturu dorzální aponeurózy 
v zóně 1. 
  Příčinami bývají obvyklé činnosti, jako zastýlání postele, 
obouvání ponožek, oblékání kalhot, nebo náraz na distální člá-
nek např. při sportu. 
  Pacient si všimne, že mu najednou padá distální článek, kte-
rý není schopen aktivně natáhnout. Může být patrný hema-
tom, otok i bolest. Pasivní hybnost není omezena.  
 
 
Doporučení 
  V absolutní většině případů je doporučeno konzervativní řešení. To sestává z dlahování v plné 
extenzi distálního kloubu ruky na alespoň 8 týdnů (i 10-12 týdnů) od úrazu. Čím dříve se s dla-
hováním začne, tím větší je pravděpodobnost zhojení bez následného omezení funkce. Indikací 
k operaci je otevřené poranění, či abrubce baze distálního článku. 
  Aby došlo ke správnému zhojení poměrně velmi jemné struktury, je třeba zajistit dlahou pl-
nou extenzi na 24 hodin denně!  
  U některých pacientů, častěji žen, kde je možná výraznější pasivní hyperextenze DIP kloubu, 
většinou nedosahuji plného rozsahu pohybu, jelikož extrémní hyperextenze bývá pro pacienta 
nepříjemná až bolestivá. Dlahujeme potom v šetrné hyperextenzi. 
 
  V případě většího otoku, hematomu a bolesti doporučuji na prvních několik dní vyrobit polo-
hovací dlahu v extenzi na celý prst. MP kloub prstu zůstává volný. Tuto dlahu potom vyměníme 
za dlahu pouze po PIP kloub, aby mohl pacient v ideálním případě PIP kloub plně ohnout. 
  Někdy aplikujeme „krátkou“ dlahu ihned po úraze, pokud nejsou přidružené komplikace či 
výraznější bolest. 
  Dlaha musí být natolik přesná, aby nedocházelo při záběru do ohnutí k flexi i v DIP kloubu. 
Tento problém může nastat i po pár dnech, kdy opadne otok a dlaha se tím uvolní, jelikož je 
najednou příliš velká. Je proto třeba, aby byl pacient poučen nás v takovém případě ihned kon-
taktovat k výrobě dlahy nové.  
  Dalším rizikem dlah, které se pouze nasouvají je jejich ztráta, spadnutí v noci apod. Ze zku-
šenosti doporučuji vždy zvolit dlahu, která se fixuje pomocí tejpu. 
 
Hygiena   
  Pokud si představíme prst uzavřený v plastové dlaze na 8 týdnů bez snímání fixace, dokáže-
me předpovědět, jak bude kůže vypadat. Potí se, zapařuje se, špiní se. Záleží velice na compli-
ance- spolupráci pacienta, zda mu můžeme doporučit dlahu sejmout a prst umýt.  
  Pacient musí chápat nutnost udržet distální kloub v plné extenzi po celou dobu mytí a převa-
zu a toto na sto procent dodržet. Pokud si nejsme jisti dostatečnou spoluprácí, můžeme si pa-
cient pozvat a hygienu provést kontrolovaně na našem pracovišti. 

Jak na lézi DA (dorzální aponeurózy) prstu ruky 
 

Autor: M. Kukačková, Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha 
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Nejčastější chyby 
Ze zkušenosti mi nejčastěji přicházejí pacienti 
1. S moc velkou dlahou—většinou prefabrikovanou. Jejími nevýhodami 

je kromě nevyhovující velikosti i materiál, který na téměř každém 
prstu působí při dlouhodobé aplikaci opruzeniny, s postupnou mace-
rací kůže. Pokud je dlaha moc velká, neplní samozřejmě ani účel—
tedy udržení dostatečné „maximální“ možné extenze. Distální článek 
se v ní pohybuje i do flexe a zhoršuje se tak adekvátní hojení  
(obr.1). Příliš dlouhá dlaha, která fixuje i PIP kloub, zbytečně omezí i 
hybnost a podpoří tuhost PIP kloubu. Ten ve většině případů nemusí 
být fixován. Z neznalosti můžeme nesprávnou dlahou negativně 
ovlivnit následnou hybnost a funkci. 

2. Pacienti nebývají poučeni, že ve chvíli, kdy dlahu snímají, např. na 
mytí, musejí zajistit setrvání poraněného kloubu v extenzi. Někteří 
pacienti jsou dokonce poučeni kloub při „převaze“ procvičit. Tím 
ovšem dochází k rozrušení vznikající jizvy a celý stav se opět dostá-
vá na počátek, a doba dlahování nutná ke zhojení se příslušně pro-
dlužuje ( obr.2). 
 Podobný problém nastane, je-li dlaha příliš volná, nebo se stane vol-
nou při opadnutí otoku. Již nefixuje dostatečně plnou extenzi a hoje-
ní proběhne v nedostatečné tenzi dorzální aponeurozy.  

 
Možnosti typů dlah 
  V ideálním případě vyrábíme dlažku individuálně přímo pro pacienta.  
K tomu nám slouží široká paleta termoplastických materiálů. K výrobě postačí malý kousek plas-
tu a horká voda v hrníčku. Ve chvíli, kdy si terapeut, či lékař osvojí práci s tímto materiálem, do-
ba nutná k výrobě takové dlahy je minimální (obr. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhody a nevýhody různých typů dlah 
  Častou dlahou je dlaha Bařinkova (obr. 4). Aby tato dlaha dobře držela a nepadala, je nutné ji 
vyrobit dostatečně dlouhou směrem k PIP kloubu, čímž ale může omezit žádaný plný pohyb toho-
to kloubu. Tyto dlahy již vůbec nedělám k riziku, že jakmile prst lehce oplaskne, dlaha téměř 
vždy spadne, nebo se nakonec stejně musí lepit a tím se omezí hybnost i PIP kloubu. 
 
 
 
   
 
 
Stack dlaha, je dlaha, která velice dobře sedí. Využívá fenoménu páky a tím udržuje velice 
dobrou extenzi. Volárně má dostateční prostor k fixování tejpem. Tejp, je zde cirkulárně a je tře-
ba jen dbát na to, aby nedošlo k omezení cirkulace prstu. (obr.5) 
 
 
 

Obr. 3- Postup při výrobě dlahy 

Obr. 5– Stack dlaha 

Obr.1 

Obr.2 

Obr.4—Bařinkova dlaha 
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  Dorzální či volární dlahu, je možné vyrobit z plastu na mí-
ru, nebo použít dostupný jiný materiál. 
  Někdy postačí i dřívko nebo naohýbaná a zkrácená ALU 
dlaha po PIP kloub. Vše se fixuje pomocí tejpu. Výhodou 
dorzální dlahy je zajisté i taktilní citlivost na bříšku prstu, 
který není kryt pevnou dlahou, ale pouze měkkých tejpem. 
Toto řešení shledávám určitě výhodnější, nežli použití nese-
dící prefabrikované dlahy (obr.6). 
 
 
 
 
Jak na sundání dlahy 
  Po 8-10 týdnech si pozveme pacienta k sundání dlahy. Vzhledem k tomu, že byl prst 24 hodin 
denně v extenzi po celou dobu, nedoporučují přestat nosit dlahu naráz. I jemná, zhojená DA se 
musí na zátěž adaptovat a posílit.  
  Velmi často se může stát, že přestože má při sundání dlahy pacient velmi dobrý záběr do ex-
tenze, po několika hodinách bez dlahy začne distální článek opět padat. Poučíme pacienta, že 
se jedná pouze o únavu a je třeba prstu dopřát odpočinku. Já tedy doporučuji snímat dlahu 
postupně a individuálně dle tolerance a stavu pacienta. V první cca 14 dnech doporučuji navíc 
tejping, pokud není aplikována dlaha (obr.7). Dlahu v extenzi pacient přikládá ještě alespoň 
měsíc na noc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexi nikdy zpočátku cíleně nerozcvičujeme, většinou se rozcvičí sama pomocí ADL (activity 
daily living). Pokud přetrvává omezení hybnosti, cíleně začínám rozcvičovat po 4 měsících od 
úrazu. 
 
 
Závěr 
V případě, že pacient dodržuje námi nastavenou terapii, má dobře natvarovanou a vyhovující 
dlahu, dá se předpokládat velmi dobrý funkční výsledek. Je třeba vše pacientovi na počátku 
vysvětlit a nastavit jasná pravidla. A to i v rámci postupů po sundání fixace. 
 
 
Původní článek dle zkušenosti autorky. 

Obr. 6 

Obr. 7 
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  V loňském roce jsme s Miladou (Mgr. Milada Kukačková) absolvovaly odbornou stáž na něko-
lika pracovištích terapie ruky v síti londýnských soukromých nemocnic NHS, přičemž odborný-
mi garantkami našeho pobytu byly Nicola Goldsmith a Sarah Mee, s nimiž jste se někteří z vás  
mohli setkat na kurzech v Harrachově nebo v Praze. 
   
  Jistě budete souhlasit, že je vždy velmi zajímavé a obohacující nakouknout jinam, získat od-
lišný náhled na danou problematiku, porovnat s vlastním prostředím, něco nového se naučit. 
My jsme se na pár dní jsme se staly součástí týmů na několika zcela rozdílných pracovištích , 
od malých ambulancí až po velkou nemocnici v centru Londýna s kapacitou cca 3000 pacientů, 
pracovištěm srovnatelným s našimi fakultními nemocnicemi. 
 Přes velkou rozdílnost jednotlivých pracovišť však měly všechny něco společného, jednotné 
postupy v terapii,ve vyšetřovacích metodách i edukaci pacienta a také Nicolu a Sarah, hlavní 
mentorky. 
 
  A co nám tato zkušenost přinesla? Už samotné srovnání s našim prostředím bylo velmi obo-
hacující.Máme toho mnoho společného, velká podobnost je v diagnostickém  spektru, vybave-
nosti  terapeutickými pomůckami, ve způsobu úhrady léčby i v obvyklých stescích pacientů. 
Odlišností je však ještě více. Už jen pozdější začátek pracovní doby byl velmi příjemný, samot-
ná délka pracovní doby byla zcela individuální, úvazky terapeutů byly rozloženy i na více pra-
covišť stejné sítě NHS. 
  Zajímavá byla také multikulturní, rasová i jazyková rozdílnost spektra pacientů, která vyža-
dovala individuální přístup s respektováním všech odlišností ovlivňujících samotný průběh tera-
pie. Nejpodstatnější však pro mne byl samotný vztah pacienta a terapeuta, jejich vzájemný 
respekt a úcta, přičemž je po celou dobu terapie kladen velký důraz na zodpovědnost pacienta 
ke svému zdraví a jeho aktivní přístup, nikoliv pouze pasivní provedení služby hrazené ze zdra-
votního pojištění s očekáváním dokonalého výsledku, častý to jev na našich pracovištích. 
 
  Ráda bych zmínila i samotný průběh léčby. První kontakt probíhal obvykle již po 2 až 3 týd-
nech po úrazu, souběžně s kontrolou u ošetřujícího lékaře (traumatologa, ortopeda, chirurga 
apod.), v kompetenci terapeuta bylo určení frekvence a délky terapie, plánování každé násle-
dující terapie vycházelo z aktuálního stavu pacienta. 
    Vstupní vyšetření obsahovalo kromě jiného i velmi podrobné vyšetření bolesti s využitím 
různých škál, celkově byl kladen důraz na individualitu pacienta,jeho profesní a zájmové zamě-
ření,  každá další terapie pak začínala kratším kontrolní vyšetřením, následovalo ověření způ-
sobu a kvality provedení autoterapie v domácím prostředí, případná korekce a doplnění postu-
pů a poměrně krátký úsek v porovnání s našim prostředím byl věnován samotné manuální te-
rapii. V závěru sezení pak terapeut vytiskl a následně zaslal pacientovi e-mailem vybraná cvi-
čení pro domov,bylo doporučováno i využití aplikace pro IOS „Hand Therapy“, kterou vytvořilo 
jedno z pracovišť pod vedením Sarah Mee. 
  Individuání dlahování s využitím nízkoteplotních termoplastů pak bylo zcela běžnou a samo-
zřejmou součástí terapie, přičemž všechna pracoviště měla k  tomuto účelu plnohodnotné ma-
teriální a technické vybavení. 
 
  V závěru pobytu v Londýně jsme se  ještě neplánovaně zúčastnily odborného kurzu zaměře-
ného na diagnostiku a terapii instabilit zápěstí. Lektory byli lékaři- specialisté v rentgenologii, 
traumatologii a ortopedii, terapeutickou část pak vedly Sarah Mee s Nicolou Goldsmith. 

 

Ohlédnutí za Londýnem 
I.Krejčí, Ergoterapie a terapie ruky, Ostrava 



 

  Ve dnech 18. a 19. 10. 2018 se v prostorách Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady uskutečnil již očekávaný kurz Musculo—Skeletal Problems of the Hand 
and Wrist. Jeho lektorkami byly Nicola Goldsmith a Sarah Mee.  

  Tyto odbornice z Anglie již v roce 2015 ohromily svými znalostmi, zkušenostmi, jedineč-
ným přístupem k pacientovi a určitě i uměním a nadšením, s jakým předávají svoje zkuše-
nosti. Setkali jsme se s nimi již na kongresu ČSCHR a ČSTR v Harrachově, kde vedly 
workshop dlahování. Nyní přijaly pozvání znova a mohl se tak konat první kurz v České re-
publice zaměřený na problematiku ruky vedený významnými zahraničními lektory. 

  Oba dva dny kurzu byly pečlivě rozčleněny do jednotlivých částí, které na sebe navazova-
ly. Jak už to tak bývá, začali jsme anatomií a následovala palpační zručnost. Byli jsme pře-
devším upozorněni na místa, kde často nalézáme poškození. Následovala rozsáhlá přednáš-
ka o naší diagnostické úvaze. Postup by měl být strukturální a systematický. Velký důraz je 
kladen na zevrubně odebranou anamnézu a aspekci. Teprve potom bychom měli cíleně tes-
tovat a pomocí diferenciální diagnostiky určovat konkrétní diagnózu a terapeutický plán. Po 
obědě jsme se již přenesli ke klinickým jednotkám. Začali jsme širokou problematikou RSI 
(= repetitiv strain injury), pokračovali tendonopatiemi a lézemi nervů a dostali jsme se až k 
hypermobilitě. 

  Druhý den jsme se zabývali klouby. Zvláštní pozornost byla věnována kořenovému kloubu 
palce, biomechanice a stabilitě zápěstí a také zazněla samostatná přednáška o S-L interva-
lu. Oběma dny se prolínaly praktické nácviky vyšetření či terapie, návody na tejpování a 
dlahování, které bývá součástí terapeutické intervence. 

  Myslím si, že kurz byl velice obsáhlý a celkově intenzivní, že všichni se budeme čas od ča-
su vracet do skript a vlastních poznámek.  

  Hlavní přínos však spatřuji především v tom, že jsme mohli vidět, jakým způsobem uva-
žují a pracují přední odborníci ve světě. Nejen, že je to velmi užitečné pro práci každého z 
nás, nýbrž i pro celkové navyšování úrovně terapie ruky v České republice. Kurzu se zú-
častnili především fyzioterapeuti, ale přivítali jsme mezi sebou i několik chirurgů. Jsme za 
to velice rádi. Lékaři tak viděli, jakým způsobem může terapeut o svém pacientovi přemýš-
let a jak může vypadat jeho práce. 

 

Zpráva z kurzu Musculo—Skeletal Problems of the Hand and Wrist 
 

Zapsala: M. Douchová 
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ČLENSKÉ POPLATKY 

Na základě seznamů zaslaných sekretariátem ČLS JEP, jsou v se-
znamech všichni aktivní členové. Mnoho z Vás ovšem nemá uhra-
zeny členské poplatky (u některých i za předchozí roky). 

Pokud od nás dostáváte jakékoliv informace, v tom případě jste na 
aktivním mailing listu, ZKONTROLUJTE SI, zda máte poplatky 
uhrazeny. Pokud již nechcete dále být členem ČSTR, prosím od-
hlaste se na cle@cls.cz a vyřešte přímo s ČLS JEP své pohledávky.  

 

Nejsme schopni každého 
samostatně kontrolovat a 
je zbytečné, aby Vám dluh 
zbytečně narůstal. Za toto 
nemůžeme nést zodpo-
vědnost. 

Děkujeme za pochopení. 

PROSÍME VŠECHNY ČLENY, ABY SI 

ZKONTROLOVALI, ZDA MAJÍ NA SEKRETARIÁTU 

ČLS JEP SPRÁVNĚ UVEDENY 

KORESPONDENČNÍ A EMAILOVÉ ADRESY!!! 

NĚKTERÉ EMAILY SE NÁM VRACEJÍ JAKO 

NEDORUČENÉ. 

Pokud jste novými členy, nebo stále nemáte nový certifi-
kát s vodoznakem, dejte nám vědět. V případě, že jste 
certifikát neobdrželi, zkontrolujte si prosím uvedenou poš-
tovní adresu na Členské evidenci ČLS JEP: cle@cls.cz 

Pokud svůj certifikát ještě nemáte, napište nám také pro-
sím informaci s Vaší aktuální adresou na   

milada.cincerova@seznam.cz. 

Všechny zpracované příspěvky jsou původními prácemi  
uvedených autorů a neneseme zodpovědnost za odbornou  

úroveň článků.  

Uvedené příspěvky v 7.čísle Bulletinu 
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Kalendář akcí 

Základní kurz terapie ruky 
29.-30.3.2019, FN Královské Vinohrady, Praha, www.terapieruky.cz 
Poslední volná místa 
 
International Meeting Rehabilitation on Pediatric Hand 2019 
17th Milanese Day of Hand Surgery and 6th Top Master Class in Rehabilitation of the Hand, 
Milan, Italy   
28.-31.3. 2019, http://www.lachirurgiadellamano.it/it/eventi   
  
Chirurgická anatomie horní končetiny—preparační kurz 
Pro Fyzioterapeuty a Ergoterapeuty 
9.4.2019, Brno, www.ecpa-cz.com 
 
All we know about radius 
12.-13.4.2019, ČNB Praha,  www.ibra.net/Events/  
 
Hand and Wrist Rehabilitation—prof. Dominique Thomas 
26.-27.4.2019, FN Královské Vinohrady, Praha, www.terapieruky.cz 
 
11th Triennial IFSHT and 14th IFSSH Congress , Berlin, Germany    
17.-21.6.2019, www.ifssh-ifsht2019.com  
  
XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a IV. Kongres České společnosti 
terapie ruky   
31.10.-2.11.2019, Ústí nad Labem  http://www.handsurgery.cz/ , www.terapieruky.cz  
 
 
 
 
 
 
AKUTNÍ PORANĚNÍ RUKY, Andrej Sukop et al.—druhé doplněné vydání 
 
Úrazy ruky patří k nejčastějším zraněním, mnohdy jim však není věnována správná pé-
če, a neadekvátní ošetření poté obvykle vede k dalším nutným operačním výkonům, 
často s nejistým výsledkem. Na ruce je dominantní ošetření měkkých tkání, které je 
rozhodující pro další funkční výsledky. 
Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., patří mezi přední odborníky v oblasti mikrochirurgie 
ruky a dlouhodobě se věnuje ošetření měkkých tkání ruky. Ke spolu-
práci na této knize přizval kolegy z dalších specializací medicíny a vý-
sledkem je praktický manuál Akutní poranění ruky, přehledně konci-
povaný a srozumitelně přibližující složitou problematiku. 
Druhé a doplněné vydání bohatě ilustrované monografie není adreso-
váno jen odborníkům, kteří se chirurgii ruky věnují, ale poslouží jako 
praktická příručka a zdroj potřebných informací a postupů také ambu-
lantním chirurgům, traumatologům, ortopedům, plastickým chirurgům 
a lékařům prvního kontaktu. Přehledně a srozumitelně podává zásady 
správného ošetření a ukazuje, které úrazy směrovat na specializova-
ná pracoviště. 
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Na webu společnosti se nalézá záložka se 
seznamem nemocnic a pracovišť,  které  
jsou  schopny nabídnout specializovanou 
péči a terapii ruky. Mohou se zaregistro-
vat všechna pracoviště s kontaktní oso-
bou, ať jde o chirurgickou nebo terapeu-
tickou péči. 

Pojďme společně nabídnout jak pacientů, 
tak chirurgům a terapeutům možnosti 
další spolupráce! 

SPOLUPRACUJME! - Databáze pracovišť 

ZADEJTE VAŠE 

PRACOVIŠTĚ DO 

NAŠÍ DATABÁZE A 

POMOZTE NÁM 

ROZŠÍŘIT 
MOŽNOSTI 

SPOLUPRÁCE V 

CELÉ ČR 


