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Ve  dnech od čtvrtka 31.10. do soboty 2.11.2019 se konal  XV. Kongres 

České společnosti chirurgie ruky a IV. Kongres České společnosti terapie ru-

ky. 

Celý kongres se odehrával v kampusu UJEP v Ústí na Labem. Hlavními pořá-

dajícími byla Neurochirurgická klinika a Klinika úrazové chirurgie, zastoupe-

ná panem primářem MUDr. Ivanem Humhejem a paní doktorkou MUDr. Pe-

trou Meluzinovou. 

 

Celému kongresu předcházel kadaverózní kurz, pořádaný v Praze 

v Anatomickém ústavu 1.LF UK. 

Po zahájení kongresu následovaly zvané přednášky, které byly skvělým 

okénkem pro pohled na ruku z jiných úhlů, počínaje anatomií, vývojem ru-

ky, posláním a poselstvím ruky, významu ruky v komunikaci, pohledem kri-

minalisty na ruku z úhlu daktyloskopie a konče přednáškou o replantacích a 

mikrochirurgii ruky od pana profesora MUDr. Jiřího Veselého CSc. Ten byl 

navíc oceněn první cenou profesora Dlabala v řadě, kterou začala udílet Čes-

ká společnost chirurgie ruky, jako ocenění za celoživotní přínos a rozvoj chi-

rurgie ruky.  

Program byl završen přednáškou paní doktorky MUDr. Václavy van der Me-

ijs, proloženou živými ukázkami hry na harfu, která navodila velmi příjem-

nou atmosféru. 

 

Odborný program v pátek začal společnou plenární sekcí pro chirurgy, tera-

peuty i sestry v průběhu celého dopoledne. Odpoledne již pokračoval ve 

dvou sálech určených chirurgům, jednom sále pro terapeuty a jednom pro 

zdravotní sestry. 

V rámci terapeutické sekce se nám myslím podařilo sestavit velice zajímavý 

a odborně kvalitní program. A já jsem velice šťastná, že obor rehabilitace 

ruky si získává většího zájmu ze strany fyzio i ergoterapeutů, o čemž svědčí 

úplně skvělá účast – plný sál, kdy někteří posedávali i na schodech. Věřím, 

že se nám i nadále bude dařit propagovat rehabilitaci ruky jako specializova-

ný obor mezi odbornou veřejností a rozšiřovat tak naše řady. 

Společenský večer byl v rytmech samby a bubenické show s tancem krás-

ných tanečnic ve stylu Rio de Janeiro. 

 

Závěrem bych moc ráda poděkovala všem přednášejícím za přínosné před-

nášky, chirurgům za jejich ochotu s námi spolupracovat a sdílet, učit nás a 

snad i učit se od nás. Věřím, že se nám podařilo zase o trochu více se přiblí-

žit jeden druhému v rámci odborností. Vždyť máme všichni společně ruce 

našich pacientů ve svých rukách. 

Velký dík patří samozřejmě také organizátorům za absolutně bezchybnou 

organizaci.  

Budu se těšit na další podobné akce a všem Vám přeji, abyste informace 

získané na kongresu úspěšně využili i ve svých praxích. 

 

Za ČSTR Milada Kukačková 

Téma: Střípky z kongresů 2019 
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XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a 
IV. Kongres České společnosti terapie ruky  
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Ve dnech 17.-21.6.2019 se v Berlíně konal již 14. ročník mezinárodního kongresu federací IFSSH 

( International Federation of Societies of Surgery of the Hand ) a IFSHT ( International Federation 

of Societies of Hand Therapy. 

 

Pořadatelem byla německá společnost chirurgů ruky a terapeutů ruky. Pro kongres vybrali rozlehlý 

konferenční prostor CityCube v Berlíně. Účast předčila všechna očekávání a jednalo se bezesporu 

o nejvyšší účast v rámci mezinárodního kongresu. Zůčastnilo se přes 3000 chirurgů a více než 700 

terapeutů. 

Program byl rozdělen do sekcí pro chirurgy a terapeuty a program běžel podle témat v několika 

sálech. Hlavním mottem kongresu bylo: „Building Bridges“, tedy stavění mostů mezi chirurgy růz-

ných odborností i terapeuty po celém světě. Potřeba spolupráce je velice zjevná a má samozřejmě 

velký význam sdílení nových poznatků především proto, abychom pro své pacienty byli schopni 

zajistit tu nejlepší a nejefektivnější péči. 

 

Z mého pohledu byl program velice pestrý a určitě přispěl spoustou sdělení a inspirací, jak se dá 

v rámci terapie ruky pracovat. Velmi diskutovaným tématem byla terapie po suturách šlach flexo-

rů a extenzorů, kde trendem je velmi pevná sutura šlachy ze strany chirurga s následnou časnou 

terapíi s minimálním omezením pasivní i aktivní hybnosti. Jednou z možností je využití relative 

motion splint (RMS), viz.články na straně 4-6. 

Stále více do hloubky postupují znalosti z fyziologie či biomechaniky, ať se jedná o hojení tkání 

nebo patomechanismy vzniku nestabilit či jiných onemocnění. Program se věnoval též patofyziolo-

gii bolesti a možnostem jejího ovlivnění, stejně jako terapeutickým možnostem podpoření přiroze-

né plasticity mozku a ovlivnění návratu do funkce. 

 

Jelikož je Česká společnost terapie ruky členem Evropské federace společností terapie ruky 

(EFSHT) i Mezinárodní federace společností terapie ruky (IFSHT), zúčastnily jsme se jako delegát-

ky jejich zasedání. V rámci EFSHT nás zastoupila slečna Mgr. Petra Pechová (zpráva viz.článek). 

Na zasedání IFSHT zastupovala naši společnost Mgr. Milada Kukačková. Sjezd delegátů se koná 

každé 3 roky a na jeho programu je mimo jiné vždy volba nové prezidentky a dalších členů výboru 

a schválení hospodaření a projektů federace IFSHT pro další roky. Letos byla jednohlasně zvolena 

Peggy Boineau, na místo aktivní prezidentky postoupila Nicola Goldsmith z Anglie, na místo minulé 

prezidentky Anne Vajon s Austrálie. Všechny prezidentky jsou i nadále činné v rámci organizace. 

Federace se snaží o podporu vzdělávání a  o rozvoj a šíření oboru terapie ruky do celého světa. 

Svým členům nabízí všestrannou podporu především ve smyslu vzdělávání, jako jsou možnosti 

stáži či účasti na kongresech. Každý člen České společnosti terapie ruky je automaticky členem 

EFSHT i IFSHT a může využít jejich nabídek. www.ifsht.com 

 

Kongres byl bezesporu velmi přínosný a již nyní 

se budeme těšit na další. Příští rok se bude ko-

nat kongres Evropské federace (EFSHT) v Basile-

ji. Kongres IFSHT+EFSHT se bude konat v Lon-

dýně v roce 2022. Věříme, že naše účastnické 

terapeutické řady se rozrostou, a bude nás stále 

více, kdo mají o náš krásný obor zájem. 

 

Milada Kukačková 

Střípky z mezinárodního kongresu chirurgů a terapeutů 
ruky v Berlíně 

 
Autor: M. Kukačková, ambulance rehabilitace ruky, Praha 

http://www.ifsht.com/


Zápis ze sjezdu delegátů EFSHT 

 

Autor: P.Pechová, ambulance rehabilitace ruky, Praha 
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V rámci mezinárodního kongresu IFSSH a IFSHT v Berlíně proběhla schůzka Evropské federace 

společností terapeutů ruky (EFSHT). Schůzka probíhala v přátelském duchu. 

Program jednaní byl nabitý, takže se po krátkém představení zástupců jednotlivých zemí přistou-

pilo k jednání. Nejprve podala zprávu o událostech a novinkách, které staly v minulem roce 

současná předsedkyně EFSHT Helle Puggaard, po ní také pokladník federace a sekretář. Ve volbě 

nového prezidenta EFSHT pro roky 2019-2021 byl jednohlasně zvolen Francesco Romagnoli. 

 

Společnosti se daří dobře, má nové webové stránky, kde se o můžete dočíst zajímavé informace o 

aktivitách, kterými se společnost zabývá. Odkaz najdete na konci příspěvku. 

 

EFSHT se zabývá úrovní vzdělávání v jednotlivých zemích a bude se snažit pomoci národním spo-

lečnostem v jejím zkvalitnění. Aby se úroveň vzdělávání zvyšovala, přistoupily některé země k za-

vedení systému certifikovaných zkoušek zaměřených na uznávání kompetencí a zkušeností v této 

specifické oblasti. Seznam zemí, kde je dostupné toto vzdělávání, je uveden na webu i s odkazy 

pro přihlášení a dalšími podrobnostmi. Také existuje vyšší stupeň kvalifikace - evropský certifikát 

(European Certified Hand Therapist - ECHT), který navazuje na národní kvalifikace. Jeho cílem je 

rozpoznat vysoce kvalifikované specialisty na terapii ruky v celé Evropě. 

 

Dále jsem odhlasovali financování výroby dárkových kartiček - CHEAT CARDS - které mohou slou-

žit jako rychlá připomínka pro terapeuty ruky. Kartičky jsou volně ke stažení na níže uvedených 

stránkách. Jejich tištěné kopie mohou naší členové dostat na IV. Kongresu České spolecnosti chi-

rurgie ruky v Ústí nad Labem. 

 

Christina Jerosch-Herold měla krátký příspěvek o publikacích členů v British Journal of Hand The-

rapy. Povzbuzovala všechny členy, aby se nebáli přihlásit své originální práce a krátké příspěvky 

publikovali v tomto časopise. Zkusit to muzete o vy! 

Další schůzky Evropské federace společností terapeutů ruky (EFSHT) proběhnou v rámci kongresu 

v Bazileji 2020 a v Rotterdamu v roce 2021. Těšíme se na ně. 

 

www.eurohandtherapy.org 
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Letošní FESSH kongres ( Federation of European Societies of Surgery of the Hand ) se konal v 

Berlíně společně s výročním kongresem IFSSH ( International Federation of Societies of Surgery of 

the Hand ) a IFSHT ( International Federation of Societies of Hand Therapy ) - jednalo se o triená-

le společností, které jako svoji náplň mají buď chirurgii ruky nebo její rehabilitaci. Takový souběh 

přinesl poměrně dlouhý a nabitý program přednášek – kongres v podstatě trval od pondělí do pát-

ku, včetně workshopů a dle údajů pořadatelů se jej zůčastnilo 4001 posluchačů a přednášejících z 

92 zemí z celého světa. To se následně projevilo například v blocích Microsurgery – Replantation, 

kdy většina přednášejících byla z Japonska, Číny, Taiwanu nebo Jižní Koreji a hlavně následné dis-

kuse se nesly v mandarínské čínštině s tlumočením do angličtiny.  Za oddělení plastické chirurgie 

se kongresu zúčastnili  MUDr.Jan Kasper a MUDr.Tomáš Votruba. 

 

Vlastní kongres se konal v Berlin City Cube – kongresovém centru na okraji západního Berlína. 

Organizačně byl perfektně zvládnutý. Program probíhal, jak to v podobných případech bývá, sou-

časně v několika přednáškových sálech, takže bylo nutné se rozhodnout, co chceme vidět a co bu-

deme muset oželet. Jako měkkotkáňoví chirurgové jsme sledovali spíše naše témata, tvrdá chirur-

gie tvořila v podstatě druhou polovinu chirurgické náplně kongresu. Další třetina kongresu pak pa-

třila terapeutům. 

 

V pondělí proběhlo 8 firemních workshopů ( s tématy zlomenin distálního radia, scaphoidu, zlome-

nin článků prstů, artroskopie zápěstí , zhotovení dlah, ultrazvukové diagnostiky atd..) v podvečer 

pak „opening ceremony“ s welcome coctail. Bohužel jsme v důsledku zdržení na cestě vlakem ne-

stihli. 

 

V úterý se rozběhl program ve všech sálech, přičemž některé přednáškové bloky byly společné pro 

chirurgy i terapeuty. V úterý se konkrétně společně začalo v bloku věnovaném šlachám, kde svoje 

příspěvky přednesly výrazné osobnosti chirurgie ruky jako Jin Bo Tang z Číny, James Chang z USA 

a Steven Hovius z Nizozemí. Pokračovalo se s blokem věnovaným Dupuytrenově kontraktuře a 

zejména srovnání výsledků mezi léčbou kolagenázou (přípravek Xiapex) a jehlovou fasciotomiií 

PNF (percutaneous needle fasciotomy). V zatím krátkodobých studiích – do 5 let - se ukazuje, že 

není rozdílu ve výsledku mezi oběma metodami, co se týká počtu recidiv kontraktur. Významný je 

ale rozdíl v nákladech – 1000 USD za Xiapex versus cena růžové jehly. Blok věnovaný Dupuytre-

nově kontraktuře pokračoval i odpoledne, ale bylo nutné se rozhodnout čemu dáme přednost – 

nervové transfery jako alternativa šlachových transferů nebo mikrochirurgická rekonstrukce prs-

tů? Nakonec volíme surfing mezi sály s vybíráním nejzajímavějších témat – v rámci Dupuytrena 

pokračuje blok přednáškami, které zmiňují užití lipotransferu. Tuto techniku, kdy po provedení 

perkutánní fasciotomie jehlou se do vzniklých prostor injikuje vlastní centrifugovaný tuk z podbříš-

ku pacienta,  nyní nově zkoušíme na našem oddělení v rámci plné nabídky možností řešení Du-

puytrenovy kontraktury. Výsledky jsou zatím pouze krátkodobé a smíšené – technika dosud nemá 

ujednocenou přesnou metodiku a různá pracoviště používají různé postupy. Po přesunu do tématu 

Microsurgery – Replantation zažíváme zmíněnou asijskou nadvládu, kde je patrný jasný trend zmí-

něných kolegů v indikaci k replantaci směrem k absolutním indikacím – jsou uváděny prezentace 

replantací velmi akrálních částí prstů, replantace po extrémně dlouhé době ischemie nebo replan-

tace špatně ošetřených – zmrzlých prstů. Na poslední téma zazněla i zajímavá přednáška Dr. Dvo-

řáka z brněnské kliniky plastické chirurgie FnuSA.  Tento den končil v 18.30 panelovou diskuzí nad 

výkony předních mikrochirurgů pod názvem „which are my limits in replantation“. 

Program kongresu se přelil do společenské roviny, pokračování bylo pod názvem Berlin night – 

Bier und Currywurst… 

 

Středeční program se nesl víceméně v duchu ortopedicko-traumatologických témat – zlomeniny 

distálního radia, článků prstů, poranění kloubů a vazů ruky, problematika nestabilit zápěstí. Nás 

zaujaly bloky věnované např. karpálnímu tunelu, chirurgii periferních nervů, nejvíce pozornosti 

přitáhl jeden celý dopolední blok věnovaný konceptu „Wide awake surgery“, v patronaci zaklada-

tele a největšího propagátora této metody, profesora D.Lalonda z Kanady. V podstatě se jedná o 

14. IFSSH, 11.IFSHT, FESSH Congress, Berlín 17.-21.6.2019 
 
Autor: J. Kasper, T.Votruba, Nemocnice České Budějovice 



znovu objevený koncept infiltrační a svodné anestesie (roztok – resp. kombinace Lidocainu, Adrenali-

nu a Bikarbonátu), tento roztok je buď injikován v malém množství do blízkosti periferních nervů zá-

pěstí, ruky, prstů, kdy se dosáhne poměrně dlouhého znecitlivění a zabránění krvácení v  menší ope-

rované oblasti. Profesor Lalonde poté koncept rozvinul  o možnost provést mnohem rozsáhlejší výko-

ny, např. šlachové transfery na předloktí, zlomeniny distálního rádia a karpu, operace úžinových syn-

dromů – v podstatě na principu tumescentní liposukce. Předpokládaná oblast operačního zákroku je 

infiltrována větším množstvím roztoku do zblednutí a hmatného ztvrdnutí, opět není nutné používat 

turniket, pacient je při vědomí a spolupracující, metoda dostala název WALANT (wide awake local 

anaesthesia no tourniquet technique). Tento blok přednášek byl naprosto plně obsazen. Výhody jsou 

zřejmé – výkony lze provést v ambulantním režimu, není nutný dohled anestesiologa, léčiva lidocain, 

adrenalin jsou ekonomicky nenáročná, jsou naprosto bezpečná, odpadá nutnost použití turniketu, kte-

rý je někdy pacienty obtížně tolerován, pacient během výkonu s operatérem může komunikovat, spo-

lupracovat, může vidět např. provedenou funkční suturu šlach včetně pohybu, což jej zase motivuje k 

rehabilitaci. 

 

Čtvrteční program byl opět zčásti věnován kostní operativě – např. osteoartrosa drobných kloubů ru-

ky, artroskopie nebo avaskulární nekrozy, většina témat byla víceméně plastických -  mikrochirurgie, 

spastická a tetraplegická končetina a opět trvalka – šlachy, tentokrát extenzory. V rámci spastické 

ruky a tetraplegie zazněly přednášky předních osobností oboru, jako jsou Eva Pontén nebo Jan Fridén 

z Švédska, Caroline Leclercq z Francie.  Nově se objevilo několik sdělení, kdy autoři v rámci spasticity 

provedli ještě před klasickými šlachovými transfery takzvané parciální, hyperselektivní neurectomie 

HSN. V principu vypreparovali vstup motorického nervu do svalu, který byl v hypertonu a  v jeho vět-

vení ve svalovině přerušili několik nervových větví. Tak po čase došlo k snížení spasticity. Výsledky 

jsou zatím krátkodobé. Současně používají  v rámci předoperačního testování předpokládaného vý-

sledku chirurgické léčby injekce botulotoxinu. Opět se přemísťujeme jinam, tentokrát k mikrochirurgii. 

Prezentovány jsou tentokrát hlavně způsoby rekonstrukce prstů ruky volnými přenosy prstů z nohy, 

kdy zejména v asijském pojetí je opět vidět důraz na maximální funkční ale i estetický výsledek. Blok 

věnovaný mikrochirurgii uzavřel ve čtvrtek i náš program kolem 18.30. 

 

V pátek je pro nás stěžejní blok vrozených vad (samozřejmě paralelně probíhají další témata – svalo-

vé a nervové transfery, tumory, DRUJ nestability, loket, zobrazovací metody, experimentální postupy 

a výzkum). Z vrozených vad ruky je pro nás nejpřínosnější blok věnovaný hypoplasii palce, policizaci 

prstů, kamptodaktylii a dalším stavům, s kterými se poměrně často setkáváme i v rámci našeho od-

dělení. Kolem 15.00 končí i poslední přednáška, občerstvení je sklizeno, firmy rozebírají své stánky a 

my se vydáváme na cestu vlakem zpátky do ČR. Kongres byl nabitý informacemi, setkáními  s milými 

kolegy a kolegyněmi  a určitě je velkým přínosem pro naši další práci a rozvoj oboru, tudíž děkujeme 

Nemocnici ČB za možnost se zúčastnit. 

 

MUDr.Jan Kasper, MUDr.Tomáš Votruba 
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Již v minulém vydání Bulletinu byl základní článek o vyžití RMS v rámci rehabilitace při omezení 

flexe či extenze PIP kloubu ruky z důvodu tuhosti kloubu či kontraktury. 

Tato dlaha má ovšem mnohem širší využití. Velkou doménou je ve světě využití RMS po suturách 

šlach na ruce v rámci velmi časné aktivní rehabilitace. Je nutné dodat, že indikaci RMS po sutu-

rách šlach, by měl vždy indikovat lékař na základě individuálního chirurgického ošetření. 

V operativě šlachových poranění  se stává trendem velmi pevná sutura, testovaná nesilovým zá-

běrem do flexe či extenze již na chirurgickém sále. K tomu je potřeba takový přístup, aby pacient 

byl schopen aktivně při operaci spolupracovat. Touto metodikou je například tzv.: WALANT surge-

ry,  tedy wide awake local anaesthesia no tourniquet technique operativa (jak název v překladu 

napovídá: operace při vědomí pacienta za použití lokální anestezie bez turniketu). Na základě jis-

toty chirurga o pevnosti sutury, můžeme aplikovat RMS dlahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití po operaci flexorů. Nejčastěji se využívá jako náhrada za dynamickou dlahu. Obecně je 

totiž trendem aktivní pohyb namísto pouhého pohybu pasivního. Aktivní pohyb všeobecně  zabra-

ňuje vzniku tuhých adhezí, díky proximálnímu tahu šlachy oproti okolním strukturám. Cvičení v 

odlehčení operovaného flexoru pomocí RMS je nejvíce využíváno po suturách šlach v zónách 1-2.  

 

Relative Motion Flexion Splint se zde používá v kombinaci s ochrannou dorzální dlahou, která za-

mezuje přílišné extenzi zápěstí a prstů. (Obr.2) 

Velmi výhodné využití Relative Motion Flexion Splint je po poranění extenzorů v zóně 3. (obr.1), 

a při vzniku Boutonniere deformity. Dokonce je tato dlaha doporučována jako metoda volby při 

chronických Boutonniere deformitách. Operativa na extenzorech v této zóně bývá obvykle velice 

komplikovaná a s nejasným efektem, i vzhledem k velmi jemné struktuře extenzorů a vysokému 

riziku vzniku adhezí. Využití dlahy vychází čistě z biomechanického hlediska.  

 

Po poranění centrálního pruhu extenzoru dochá-

zí k dysbalanci flexorů, extenzorů i intrinsic sva-

lů ruky. Na pohyb a zapojení šlach má vliv po-

chopitelně i postavení v MCP kloubech. (Obr.3)

V extenzi MCP kloubu jsou díky napětí intrinsic 

svalů taženy postraní pruhy extenzoru volárně. 

Při lézi centrálního pruhu není tedy PIP kloub 

stabilizován v extenzi a dochází k jeho semifle-

xi. Postupně se přidává rozvoj flekční kontraktury 

PIP kloubu, zkrácení volární ploténky i kompenzační 

hyperextenze DIP kloubu. Naopak ve flexi MCP kloubu se intrinsic svaly relaxují, umožní postran-

ním pruhům se posouvat dorzálně a uvolní se DIP kloub pro pohyb do flexe. Flexe DIP kloubu na-

dále napomáhá posunu  postranních pruhů dorzálně a stabilizaci stavu. RMS dlaha udržuje MCP 

kloub v relativní flexi oproti okolním prstům a tím vytváří potřebný mechanismus účinku. U chro-

nických Boutonniere deformit bývá zapotřebí nejprve vyřešit flekční postavení/kontrakturu PIP 

kloubu. Doporučuje se Serial Casting nebo jiné techniky s dlouhodobým polohováním po dobu ale-

spoň 2 měsíců. Postupně se fixační, redresní či dynamická dlaha ponechává na noc a na den se 

Relative Motion Splint (RMS) po poranění šlach ruky 

 

Autor: M. Kukačková, Ambulance Rehabilitace ruky, Praha 

Obr. 1: Relative Motion ´Flexion Splint 

Obr. 2: Relative Motion ´Flexion 

Splint po poranění  flexor 

zdroj: prezentace prof.Lalonda 

Dr.Don Lalonde 

Plastic Surgery, Canada 

Obr. 3:  Biomechanika extenzorového aparátu, zdroj: prezen-

tace prof.Lalonda 



aplikuje RMS, kterou pacient využívá v rámci ADL téměř celý den. Je třeba počítat s tím, že 

úprava stavu většinou trvá déle než šest měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po akutním poranění extenzorů v zónách 3-7 se využívá 

Relative Motion Extension Splint (Obr.5), která opět 

díky relativnímu postavení operovaného prstu do exten-

ze oproti ostatním, sutuře význačně odlehčí (Obr. 4). 

Dle indikace lékaře je možné ji použít samostatně nebo 

se zápěstní komponentou ve funkčním postavení v semi

-extenzi zápěstí. Pacienti používají ruku v rámci ADL již 

velmi časně po operaci (3.-7.den dle doporučení 

dr.Lalonda). 

 

Velmi zajímavou možností pro využití RMS jsou bolesti-

vé stavy ruky, kde je jeden z jednotlivých prstů ve 

smyslu maxima bolesti dominantní. K otestování efektu 

a následné volby, zda využít flekční či extenční RMS vy-

užíváme tzv. Pencil testu (Obr.6).  

 

 

 

Jednoduše vložíme tužku tak, aby prst podepřela, 

nebo naopak stlačila oproti okolním prstům. Po pro-

vedení aktivní flexe a extenze prstů do pěsti a nata-

žení, dochází velmi často k okamžitému efektu sní-

žení bolest. Dlahu vyrobíme dle klinického obrazu. 

Efektem je v první řadě snížení bolesti, čímž může dojít k nastartování hojivého procesu ve 

tkáních a tím rozpojení tzv. Vicious circle, který na podkladě stálého dráždění, bolesti, oto-

ku a snížené perfuze zhoršuje podmínky nutné pro nastartování hojení. 

Všeobecně se dá říci, že využití RMS v rámci rehabilitace by mělo být dostupné všem paci-

entům jak v akutní, tak potom i chronické fázi při řešení bolestivých syndromů či omezení 

hybnosti prstů. 

Velice ráda bych tímto opět poděkovala pánům profesorům Donaldu Lalondovi a Wyndellu 

Merrittovi, že mi ochotně poskytli své podklady, materiály i znalosti, abych mohla sestavit a 

prezentovat RMS pro povědomí nás všech. Je nutné ještě zmínit, že při využití systému 

WALANT v rámci chirurgie a s použitím RMS v rámci rehabilitace nedochází ke zvýšení kom-

plikací ve smyslu ruptur v porovnání se standardními postupy, naopak jsou výsledky skvě-

lé. V souboru profesora Lalonda došlo pouze k jedné ruptuře u nespolupracujícího pacienta. 

Význačnou výhodou je ovšem fakt, že nedochází ke vzniku tuhých adhezí a hybnost a funk-

ce je již časně velmi dobrá. I adheze bychom měli pokládat za zásadní komplikaci, jelikož 

často vyžaduje následnou chirurgickou intervenci stejně jako i další následnou intenzivní 

terapii. 
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Obr. 4: Immediate Controlled Active Motion Following Zone 

4–7 Extensor Tendon Repair, Howell, Merritt  

Dr. Lalonde, Immediate Controlled Active Mo-

tion Following Zone 4–7 Extensor Tendon Re-

pair, zdroj: prezentace prof.Lalonda 

Obr. 5: Relative Motion Extension Splint 

Obr. 6: Pencil Test, zdroj: prezentace prof.Lalonda 
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Ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) se ergoterapeut na Klinice popáleninové medicíny a rekon-

strukční chirurgie věnuje prioritně pacientům s poškozením na horních končetinách. Cílem je 

zlepšení funkce horních končetin, k čemuž využíváme specifické činnosti pro zvýšení rozsahu 

pohybu kloubů a svalové síly. Dále také prevence rozvoje sekundárních změn, navození psy-

chické pohody a návrat do běžného života.   

Volbu aktivit vhodných pro daného pacienta stanovujeme na základě ergoterapeutického vstup-

ního vyšetření, které poskytuje měřitelné a objektivně hodnotitelné parametry. Používáme zá-

kladní goniometrii a funkční testy ruky jako Jebsen Taylor, funkční test ruky dle Mastného a pro 

zhodnocení síly stisku Jamar.  Foto či video dokumentaci pořizujeme se souhlasem pacienta. Je 

vhodným doplňkem vyšetření sloužící nám i samotnému pacientovi jako zpětná vazba ve vývoji 

stavu.  

V terapii využíváme specifických technik pro přípravu měkkých tkání a ošetření jizev, které lze 

doplnit i aplikací silikonových náplastí či návleků, případně aplikací kompresního návleku zhoto-

veného na míru ortotikem. Základem ergoterapie je výcvik ADL a samotná funkční terapie ruky, 

kdy volíme aktivity podporující manipulační a úchopové funkce při korigovaném držení těla. Při 

poškození dominantní končetiny je nezbytný výcvik grafomotoriky i s vhodnou volbou kompen-

začních pomůcek či kompenzační strategie.  

Roboticky asistovanou rehabilitaci indikujeme u pacientů fyzicky, psychicky a kognitivně způso-

bilých. V naší praxi používáme Armeo senzo, Pablo a nebo Home balanc. Výhodou robotiky je 

provádění opakovaných pohybů s vizuální zpětnou vazbou. Přístroje umožňují záznam provádě-

né aktivity a výkonu, který nám výborně slouží pro zhodnocení vývoje stavu nejen v průběhu 

prováděného cvičení, ale i ke zhodnocení efektu celé terapie. V rámci motivace a přirozené sou-

těživosti pacienti takto dosahují kvalitnějšího zapojení končetiny do běžných aktivit rychleji než 

při konvenčním cvičení.  

 

Kazuistika pacienta  

Muž, St.p. combustionem capitis, manus et antechrachii l. utq gr II 10% TBSA, primárně hospi-

talizovaný na Klinice popáleninové medicíny v Praze, do FNO přijat k doléčení ran na hlavě. 

Subjektivně pociťoval tuhost a omezení funkce aker HKK. Objektivně: při chůzi LHK bez souhy-

bu s cílenou hypokinezou. Soběstačnost výrazně limitována omezeným rozsahem pohybu, sní-

ženou svalovou silou, porušenou úchopovou a manipulační funkcí ruky bilaterálně, s akcentací 

na levou horní končetinu (nedominantní). 

Řízená ergoterapie včetně autoterapie pacienta trvala 14 dní. Subjektivně vnímal mírné zlepšení 

funkce aker s přetrvávajícím tahem extenzorových skupin u levé horní končetiny. Objektivně: 

souhyb horních končetin při chůzi symetrický, efektivněji zapojoval ruce do denních činností 

s limity levé ruky v úchopových a manipulačních funkcích.   

Ergoterapie na klinice popáleninové medicíny a rekonstrukční 
chirurgie u pacientů s poškozením HKK 
 

Autor: T. Cholevíková, P. Bradová Klinika léčebné rehabilitace Ostrava 
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Rozsah pohybu zápěstí a drobných kloubů prstů zlepšeny v globále o ½. Funkční zlepšení končeti-

ny je patrné i z výsledků provedených testů: Jamar a Jebsen - Teylor. 

Jamar vyšetření znázorněné na grafu viz. obr. 1. Křivka podaného výkonu pro levou ruku vychází 

jako rovná přímka z důvodu slabého stisku, který není možný zaznamenat na stupnici. Při vstup-

ním vyšetření siloměr samostatně neudržel, stisk nezvládal. Při kontrolním vyšetření zvládl 

v pozici 1 a 2 siloměr udržet a provést náznak stisku, v 3 pozici udržel siloměr, ale neschopen 

stisku, pozici 4 a 5 nadále neschopen udržet a stisknout. 

U pravé ruky dosažen nejvyšší stisk v 3 pozici při vstupu i kontrole. Veškeré hodnoty jsou těžce 

pod normativní hranicí, kdy hodnoty při kontrolním vyšetření vyšší zhruba o 2 body v porovnání 

se vstupním vyšetřením.  

 

 

 

 

Jebsen- Teylor test vstupně ve všech doménách testu časy nad normativní hranicí. Při kontrolním 

testování vyšly pro levou horní končetinu v mezích normy jen psaní, ostatní aktivity nad norma-

tivní hranicí. Úchop tužky a lžíce prováděl jen kompenzační strategií. Pravá horní končetina vyka-

zovala normativní hodnoty pro aktivity psaní, otáčení karet a skládání kostek na sebe, v ostatních 

aktivitách byly časy lehce nad normativní hranicí. Pacient pokračuje stále v rehabilitaci ambulant-

ní formou. 

 

 

 

 

 

Obr.1 Jamar vyšetření  
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Zápěstí je složitý kloub, který musí být současně mobilní i stabilní. Pokud dojde 

k nerovnováze, vzniká instabilita zápěstí. 

VAZY ZÁPĚSTÍ 

Tento segment je tvořen 15 kostmi a cca 40 vazy. Ty můžeme rozdělit na palmární, dorzál-

ní a interkarpální. Palmární jsou nejsilnější a jsou velmi důležité pro stabilitu. Dorzální (lig. sca-

photriquetral a lig. radiotriquetral) mají silnou inervaci a jsou proto zásadní pro propriocepci. Vel-

mi důležitým interkarpálním vazem je lig. scapholunate interosseus  (SLIL). Přestože kosti 

proximální řady se chovají jako jeden celek, flexe scaphoideu je větší než triquetra a lunatum fun-

guje jako vmezeřený článek. Torzní síly se přenáší právě přes SLIL, který je primárním stabilizáto-

rem. V časné fázi rehabilitace po poraranění SLIL je velmi důležitý tzv. „pohyb ve směru hodu ši-

pek, Dart throw motion (DTM)“. Během pohybu z radiální dukce s extenzí do ulnární dukce s flexí 

vykazuje scaphoideum a lunatum minimální rotaci navzdory vel-

kému rozsahu pohybu celého zápěstí. Při čisté flexi-extenzi je po-

hyb mezi scaphoideem a lunatem mnohem větší. 

 

 

 

 

 

 

OSOVÉ ZATÍŽENÍ 

V neutrální poloze 78% zátěže jde přes radius, 22% přes ulnu 

(14% lunatum – ulna, 8% triquetrum – ulna). Při pronaci ulna přebírá 

37% zátěže a radius jen 63%. Je to tedy vhodné postavení, chceme-li 

odlehčit radius například během hojení po fraktuře. 

Stejně tak ulnární dukce zvyšuje zátěž ulny na 28% a radiální 

dukce zátěž radia na 87%. 

Pro posilovací techniky je vhodná poloha 30°ulnární dukce a  

35°flexe, kdy tlaková síla působí kolmo na radio-ulnární kloub. 

Tlak přenášený přes zápěstí se zvyšuje flexí prstů proti odporu. 

Po poranění v této oblasti proto odporová cvičení prstů může zařadit 

až po úplném zhojení tkání. 

 

 

 

POHYBY V ZÁPĚSTÍ 

 Pohyb karpálních kostí při izolo-

vaných pohybech v zápěstí si může-

me představit jako pomyslný kruh se 

středem v bazi capitata. 

Při ulnární dukci je trapezium 

vytahováno rukou distálně, scaphoi-

deum vertikálně a do extenze.  Spo-

lečně tak tlačí capitatum a hamatum 

ulnárně, hamatum tlačí triquetrum, 

to tlačí lunatum nad radius a lunatum 

sune scaphoideum. Tím se uzavírá pomyslný kruh. 

Při radiální dukci ruka tlačí na trapezium, scaphoideum se flektuje a sune lunatum. To tlačí 

triquetrum a tím sune hamatum, hamatum tlačí na capitatum, a to dál na trapezium. 

Při extenzi se proximální řada sune volárně a scaphoideum se extenduje. Při maximální ex-

tenzi se „zamkne carpus“ a nelze pak provádět žádné dukce. V krajní poloze je z celkového rozsa-

hu 35° extenze v radiokarpálním kloubu a 50° v mediokarpálním kloubu. 

Biomechanika zápěstí 
 

Autor: K. Kolínová, Ústav chirurgie ruka a Plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou 

Obr.1: zdroj 2  

Obr.2: zdroj 1 

Obr.3: zdroj 1 



Při flexi se proximální řada sune dor-

zálně a scaphoideum se flektuje. Při maxi-

mální flexi lze dukce provádět, ale velmi 

omezeně. Celkový rozsah pohybu můžeme 

rozdělit na 50° flexe v radiocarpálním klou-

bu a 35° v mediokarpálním kloubu. 

Během pohybu z flexe do extenze je 

pohyb scaphoideu vetší než lunáta. Torzní 

pohyb mezi nimi je 30°. 

V běžných denních činnostech se ale 

izolované pohyby prakticky nevyskytují. Dí-

ky zakřivení kostních ploch a směru tahů 

svalů mají ADL pohyby spirální a diagonální 

charakter (Kabat). Nejdůležitější svaly podí-

lející se na těchto pohybech jsou ECRB, 

ECRL, ECU, FCR, APL, FCU.  Jako pomocné 

můžeme označit FDP, FDS, EDC, EIP, EDM. 

Při těchto diagonálních pohybech dochází k pohybu i v mediokarpálním kloubu. 

APL,ECRL, FCU zodpovídají za pohyb do extenze s radiální dukcí resp. flexe s ulnární dukcí 

(pohyb ve směru hodu šipek) a při tom provádí supinaci v mediokarpálním kloubu a stabili-

zují S-L kloub. Naproti tomu ECU, FCR provádí ulnární extenzi resp. radiální flexi a tím pro-

naci v mediokarpálním kloubu a způsobují rozestup S-L prostoru. 

 

 

 

DISTÁLNÍ RADIO-ULNÁRNÍ KLOUB 

Distální R-U kloub zajišťuje pronosu-

pinační pohyb, kdy radius rotuje kolem ulny. 

Při osovém zatížení je 78% sil přenášeno 

přes radius a 22% přes ulnu. V loketním 

kloubu je to ale přes radius jen 30% a 70% 

přes ulnu. Síla je z radia na ulnu přenášena 

v celém průběhu od zápěstí až po loket. 

 

 

 

 

DRUK musí být stabilní při rotacích, v předozadním i podélném směru. Na udržování 

stability se podílí následující struktury: triangulofibrocartilární komplex TFCC (1), radio-

ulnární ligamenta (dors., palm.) (2), radio-carpální ligamenta a ulno-carpální ligamenta, 

membrana interosseus a svaly m. PQ, FCU a velmi důležitý m. ECU (4,5). 
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Obr.5: zdroj 1,2 

     Obr.4: zdroj 1 
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K poranění SL vazu dochází často po násilné hyperextenzi zápěstí. Následkem je rozvoj SL 

disociace, kdy dochází k rozestupu scaphoidea a lunata- je takto porušena přirozená stabilita a 

biomechanika zápěstí, dochází k rozvoji reaktivní synovitidy a v dlouhodobějším hledisku i roz-

voji artrozy. Pacient se nemůže o ruku opřít a při opoře o ruku s neaktivními svaly dochází k 

nekorigované extenzi zápěstí- je tím zhoršovaná SL disociace a dochází ke klínovitému vstupu  

capitata mezi scaphoideum a lunatum a  následně k patologickému postavení těchto kostí. 

Toto je možné ochránit zajištěním aktivity svalů ve smyslu koaktivace a promptní reakce svalů 

při opoře o ruku, ale i jiných pohybech. Tedy udržením funkční centrace kloubu v průběhu 

celého pohybu. Tato funkční centrace je zajištěna díky vyvážené koaktivační svalové souhře v 

rámci pohybového vzoru a je řízena CNS. (Kolář, kurz DNS, Praha 2013) 

 Ke stabilnímu zápěstí není tedy potřeba mít svaly silné, ale je potřeba jejich spolupráce 

(koaktivace) a také promptní reakce. Není ani vhodné zvyšování rozsahů pohybu, naopak se 

snažíme vyvarovat krajních poloh a zápěstí centrujeme v neutrálních pozicích, kdy dochází k 

vyvážené koaktivační souhře. 

 DNS (dynamická neuromusculární stabilizace) poskytuje ucelený náhled na principy fun-

gování pohybového systému, jeho vývoj, řízení a příčiny vzniku poruch. Vychází z vývojové 

kineziologie. (Kolář, kurz DNS, Praha 2013) A právě znalost vývojové kineziologie nám může 

velmi pomoci v terapii. Vývoj úchopu během 1.roku života dítěte vždy souvisí i s dozráním CNS 

a postury, bez které by nebyl daný úchop možný. Dále je potřeba znát opěrné body a stabili-

zační mechnismy v rámci pohybových vzorů, které zajišťují centrovanou pozici daného seg-

mentu v postuře i při pohybu. Tím umožňují otevření ruky pro úchop, uvolňují kořenové klouby 

při zajištění sagitální stabilizace trupu-tedy punkta fixa, ke kterému je vztažen každý pohyb 

končetin.(Kolář, kurz DNS, Praha 2013) Tyto znalosti a vzájemné vztahy nám mohou následně 

pomoci při stabilizaci daného segmentu, zajištění jeho centrovaného postavení v průběhu po-

hybu a tím i svalové koaktivace. Tím ovlivňujeme i biomechniku daného segmentu, která je 

vlivem úrazu (a především vlivem ligamentozního poranění zápěstí) změněná. Vhodnou terapií 

tedy přispíváme k ovlivnění porušené biomechniky, svalové dysbalance a řízení celého pohy-

bového vzoru při běžných denních činnostech, ale i individuálních specifických nároků na ruku. 

  

Je potřeba si uvědomit následující: 

úraz = bolest=změna biomechniky =svalová dysbalance =změna pohybového stereo-

typu a jeho řízení 

Vhodnou terapií je možné změnit pohybový stereotyp a jeho řízení, aktivovat globální pohy-

bový program, zajistit svalovou koaktivaci, zajistit centrované postavení segmentu a ovlivnit 

biomechniku. Stabilizace je tedy schopnost zajistit segmenty v centrovaném (nepřetěžujícím) 

postavení v průběhu pohybu i udržení polohy. Je k tomu nutná vyvážená a koordinovaná 

svalová souhra-koaktivace.(Kolář, kurz DNS, Praha 2013) 

 Pro terapii využíváme cvičení v uzavřeném kinematickém řetězci s aktivní oporou o HK, 

kdy dochází ke změně punctum fixum vůči punctum mobile a tedy i ke změně tahu svalů do 

opěrného bodu. Punktum fixum je tedy distáně a punktum mobile proximálně. Hýbeme tedy 

trupem vůči opřené ruce. Tah svalů směřuje tedy distálně do místa opory. Tato změna tahu 

svalů je důležitým centračním mechnismem. Využíváme i zapojení proximálních segmentů ko-

řenových kloubů do stabilizace v rámci pohybových vzorů vycházejících z vývojové kineziolo-

gie. 

 

Aktivní opora o HK 

Při aktivní opoře využíváme centrované opření o HK s vějířovitým rozevřením prstů. Aktivu-

jeme vyváženou svalovou souhru extrinzického (flexorů i extenzorů) a intrinzického systému a 

tím dosahujeme centrovaného postavení zápěstí. Důraz je kladem na 4 bodovou oporu 

(podobně jako na chodidle)- 2 body na kořeni dlaně (1 bod na tuberositas ossis scaphoidei, 1 

bod na os pisiforme), 

1 bod pod hlavičkou II. metakarpálního kloubu a 1 bod pod hlavičkou V. metakarpálního 

kloubu. Tyto opěrné body spolu funkčně souvisí diagonálními vztahy- bod na kořeni dlaně 

radiálně souvisí s oporou pod hlavičkou V.MCP a bod na koření dlaně ulnárně s bodem pod  

Rehabilitace instabilit zápěstí (především SL disociace)-využití 
principů DNS 
Autor: J. Dvořáková, Jindřichův Hradec 
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hlavičkou II.MCP. Diagonálními tahy přes palmární aponeurozu a aktivaci intrinsic systému 

vzniká tzv."klenba na ruce" (podobně jako na chodidle). V této centrované pozici pacient 

zvládne oporu o HK bez bolesti. Tuto aktivní oporu dále zařazujeme do cvičení v rámci pohy-

bových vzorů-kontralaterálního i ipsilaterálního. Pro zvýšení nároků na stabilizaci je mozné 

využít i labilní plochy pod HK, rytmické stabilizace.Též je možné využít kineziotejpů. Dále lze 

nacvičovat pádové reakce s aktivní centrovanou oporou o HK, kdy dochází k aktivní svalové 

koaktivaci ještě před dopadem na HK a je zde kladen důraz na opření do všech 4 opěrných 

bodů. Je potřeba si uvědomit, že zde je tendence při dopadu opřít HK s ulnární převahou a tím 

je porušena 4 bodová opora a tedy i vyvážená svalová souhra. Proto je vhodné nacvičovat 

dopad na aktivně drženou HK v neutrální pozici zápěstí a dopad do všech 4 opěrých bodů. 

 Po osvojení si cvičení v uzavřeném kinematickém řetězci, kdy je pacient schopen nasta-

vit, cítit a vnímat neutrální polohu zápěstí s vyváženou aktivitou svalů-začínáme se cvičením v 

otevřeném kinematickém řetězci. Tedy nácviku úchopů, ADL činností s centrovaným 

postavením zápěstí. Zde již vycházíme z individuálních potřeb pacienta a jeho specifických 

nároků na HK. 

 Nezbytná je též aktivní a vědomá spolupráce pacienta, neboť je potřeba změna řídícího pro-

gramu pohybového vzoru. Tedy i používání ruky s vědomou korekcí, s centrovanou pozicí 

držené ve svalové koaktivaci. 

 

Několik bodů k literatuře: 

 

Garsía-Elias se zabýval biomechnickým popisem DT pohybu (pohyb jako když někdo hází 

šipku) a reverzního DT pohybu. DT je jedním z nejčastěji používaným pohybem při ADL. U 

zdravého zápěstí během DT pohybu probíhá většina pohybu v midcarpálním kloubu a sca-

phoideum s lunatem zůstávají v neutrální pozici vůči radiu. 

Není tomu tak ale při ruptuře SL vazu, kdy  během DT pohybu dochází k patologickému po-

hybu mezi scaphoideem a lunatem. Scaphoideum se nechová jako člen proximální řady, ale 

následuje capitatum, jakoby byl člen distální řady. 

DT pohyb tedy používáme pro zvýšení ROM v zápěstí nepoužíváme v případě poškození SL 

vazu, kdy je nutná stabilizace zápěstí. 

 

Koncept friendly a unfriedly muscles 

Při SL disociaci : 

         -supinátory (ECRL, APL) jsou friendly 

         -pronátory (ECU) je unfriendly 

Tedy vyřazení ECU na jedné straně a adekvátní proprioceptivní reedukace ECRL a APL na 

druhé straně při terapii dynamické SL nestability. 

Je dobré znát nepříznivý vliv ECU a příznivý vliv ECRL a APL-tento koncept vycházející z bio-

mechanických studií se zdá být ale obtížně zařaditelný do terapie – příliš analytický pohled. 

Proprioceptivní reedukace a promptní reakce pouze ECRL a APL s vyřazením ECU není v terapii 

dost dobře možná- neodpovídá funkci. 

 Již z PNF (H. Kabat) víme, že ADL pohyby mají diagonální a spirální charakter a čistě ana-

lytické pohyby jednotlivých svalů jsou nepřirozené a neekonomické. 

Do proprioceptivní reedukace potřeba zařadit funkční centraci s vyváženou svalovou souhrou 

(koaktivací)   = STABILIZACI SEGMENTU 
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Flossing řadíme mezi jednu z mladších metod, kterou můžeme v rámci fyzioterapie využívat. 

Autorem tohoto konceptu je americký fyzioterapeut a crossfit trenér Dr. Kelly Starret ze San 

Francisca a je známá od roku 2013. 

   Jedná se aplikaci elastických pásek cirkulárně kolem kloubů a měkkých tkání většinou ve 

směru disto-proximálním. Cílem této metody je zlepšení mobility měkkých tkání na podkladě 

komprese, redukce bolesti, urychlení hojících procesů, zlepšení cirkulace a urychlení regenera-

ce. 

 

Flossband je vyroben z přírodní gumy - „přírodní la-

tex“, který má různou šířku a délku v závislosti na 

velikosti ošetřované oblasti.   Využívat Flossband 

můžeme preventivně (zlepšení mobility a regenera-

ce), v rámci rehabilitace (regenerace a rehabilitace 

přetížených oblasti jako např.: svalová bolest, teni-

sový loket, podráždění šlachy bicepsu, vrhačské ra-

meno, péče o jizvu, bolestivé zápěstí, atd….) a dle 

literatury i v rámci první pomoci. 

    

 

Mechanismus účinku aplikace Flossbandu můžeme popsat jednak jako tzv. houbový efekt, kdy 

dochází v prvním okamžiku k vytlačení opotřebované tkáňové tekutiny a po uvolnění Flossban-

du k přijetí čerstvých tkáňových tekutin. Dochází tedy k optimalizaci neurovaskulárního režimu 

zásobování. Dalším účinkem je subkutánní iritace, kdy aplikace pásky působí na mechanocep-

tory, tím snížení jejich iritace a to může přispívat k analgetickému účinku metody. Poslední 

účinek dostupná literatura popisuje jako tzv. kinetic resolve – rozpoušení pohybem a tím ovliv-

ňování restrikcí a adhezí. 

    Samotný postup aplikace Flossbandu v rámci fyzioterapeutické terapie má svá pravidla. Nej-

prve je potřeba si samotnou oblast v rámci tzv. hands – off testů otestovat, abychom zjistili, 

kde Flossband následně budeme omotávat. Následuje samotná aplikace tzv. wrapping a poté 

izolovaná aktivace a terapie. Po aplikaci, která trvá v případě terapeutické aplikace Flossbandu 

mezi 2-5 minutami, se znovu opakuje test. 

   Flossband je poměrně jednoduchá metoda, která má dobrý efekt k ovlivnění měkkých tkání 

a nejen těch. Jako každá metoda má také své kontraindikace a limity. Pro používání Flossban-

du je nutné absolvovat odborný certifikovaný kurz. 

 

skripta z kurzu Vitality Flossing – Mgr. Michal Peroutka (Sportmedic, 2019) 

Ahlhor, A.: Flossing v terapii a tréninku, Olomouc 2018, ISBN 978-80-87419-79-3  

Flossing 
 

Autor: S. Malíková, Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha 

Ilustrace 1: Ukázka Flossbandu  
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Fotografická dokumentace účinku Flossbandu v rámci fyzioterapeutické jednotky (fotografie byly 

pořízeny se souhlasem pacientů). 

   

 

 

 

Ilustrace 4: Rozsah aktivního pohybu do flexe před terapií 

Ilustrace 5: Rozsah aktivního pohybu do flexe po terapii (lehce zkresleno jinou pozicí) 

Ilustrace 3: Napětí měkkých tkání po terapii 

Ilustrace 2: Napětí měkkých tkání v dlani před terapií  
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V cizojazyčné odborné literatuře se občas setkáváme s pojmem elektroaktivní cvičení. Ne kaž-

dý si dokáže představit, o co se jedná a co takové cvičení obnáší. V předkládaném příspěvku si 

tedy dáváme za úkol stručně charakterizovat tuto, v zahraničí běžně využívanou, techniku. 

Elektroaktivní cvičení (EAE) spočívá v současném spojení svalové kontrakce indukované neuro-

muskulární elektrostimulací (NMES) a volní svalové kontrakce. Je to facilitací prvek působící na 

eferentní dráhy – silná svalová kontrakce, díky níž dochází k mobilizaci kloubu formou aktivní-

ho pohybu, ovlivňuje aferentní dráhy (stimulace exterceptorů a proprioceptorů), čímž přispívá 

k reintegraci segmentu do tělesného schéma a působí i analgeticky – při cvičení samotném se 

snižuje nocicepce. Nejen Kittelson (2013) potvrzuje ve své studii, že aferentní vstupy z NMES 

mohou facilitovat plastické změny v senzomotorickém systému CNS a tím zvýšit svalovou sílu 

a zlepšit motorické řízení. 

EAE tedy využíváme především pro posílení svalů. Dále pro jeho antiedematózní efekt – dochá-

zí k aktivaci tzv. svalové pumpy. V segmentu, kde nestagnuje otok, je zde kvalitní látková vý-

měna, je možné očekávat uspokojivé hojení a snížení nocicepce i v čase mezi jednotlivými apli-

kacemi této podpůrné techniky. 

Využíváme proudy, které mají bifázické symetrické pulzy s náběžnou obdélníkovou hranou, 

musí mít dostatečně vysokou frekvenci (50 – 65 Hz), šířku impulzu menší než 1 sec. (200 – 

600 μs), dobu náběhu 1 sec, dobu sestupu alespoň 0,5 sec a kontrakce trvající 5 – 10 sec s 

následnou pauzou 3 – 5krát delší. Intenzitu volíme s jasným motorickým efektem. Z proudů, 

které nám běžné elektrostimulační přístroje nabízí, nejčastěji používáme Ruskou stimulaci ne-

bo TENS. V praxi svěříme ovládání intenzity do ruky poučeného pacienta. Ten pak může do-

sáhnout intenzity proudu, která jen s nejlepší motorickou odezvou. 

 

 

 

 
(Pokračování na stránce 17) 

Využití elektroaktivního cvičení při rehabilitaci funkce ruky 
 

Autor: M. Douchová, Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha 



Elektrody ukládáme monopolárně nebo bipolárně. Monopolární technika spočívá v dráždění kon-

krétního jednoho svalu malou, nebo tužkovou elektrodou v motorickém bodě, nebo v dráždění ce-

lé skupiny svalů zásobené jedním nervem. Tato technika je vhodná spíše pro menší svaly nebo 

svalové skupiny. Při aplikaci na velké plošné svaly, může být bolestivá. Bipolární aplikace shodně 

velkých elektrod uložených na začátek a konec svalu nebo v průběhu nervu bývá pacientem sub-

jektivně lépe tolerována. 

Při EAE také pracujeme s fixací a polohováním. Proximální či distální fixace nám pomáhá zacílit 

aktivitu do určitého kloubu. Ve svalech blokovaných se uskutečňuje izometrická kontrakce a ve 

volných svalech kontrakce izotonická. Pro ideální fixaci určitě často použijeme kanadskou desku 

nebo třeba obinadlo. Z neurofyziologie víme, že pasivní protažení svalu vede k jeho facilitaci a pa-

sivní zkrácení svalu k jeho inhibici. Toho využíváme např. při volbě výchozí polohy procvičovaného 

segmentu. Šikovnými triky pro kvalitní provedení EAE je třeba diagonální uložení elektrody, nebo 

uložení elektrody na tzv. wrist watch point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAE je možné indikovat ve stejnou chvíli, kdy je povolena aktivní mobilizace segmentu a tkáně 

zvládnou plné zatížení. Kontraindikace se shodují s obecnými kontraindikacemi elektroléčby, dále 

je nutné pečlivě zvážit aplikaci u emociálně hypersenzibilního pacienta. Suturované šlachy lze tak-

to cvičit v případě extenzorů od 45. dne, u flexorů raději vyčkat až do dne 60. 

Z našeho pohledu je důležité, aby si terapeut, který chce EAE aplikovat na pacientovi, techniku 

nejprve dobře osvojil na vlastním těle. Aby sám poznal, jak bolestivá může být příliš silná kontrak-

ce a zároveň, aby sám ucítil, že příliš malá intenzita proudu nedokáže volní kontrakci nijak zásad-

ně pomoct. 
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Úvod, cíl práce: 

Cílem studie bylo zhodnocení výsledků rehabilitace u operačně léčených zlomenin distálního 

radia v časném pooperačním období. Srovnávali jsme funkční výsledky u pacientů se standard-

ní rehabilitací (tj. zahájení terapie po sejmutí fixace zápěstí) se souborem pacientů 

s rozšířenou terapií. U těchto poraněných byl do pooperační terapie navíc zařazen intenzivní 

trénink pletencových svalů postižené horní končetiny v průběhu pooperační fixace zápěstí. 

 

Metodika práce: 

Komparovali jsme dva soubory pacientů s operačně řešenou frakturou distálního radia 

v časném pooperačním období (tj. do 8 týdnů po sejmutí fixace zápěstí). U těchto poraněných 

jsme srovnávali aktivní rozsah pohybu zápěstí a prstů, zručnost ruky, intenzitu a kvalitu úrov-

ně bolesti v oblasti zápěstí, otok, dynamometrii a elektromyografickou aktivitu vybraných svalů 

předloktí během definovaných pohybových aktivit. Funkční hodnocení jsme navíc doplnili o vý-

sledky dotazníkového šetření DASH. 

 

Výsledky: 

U pacientů s rehabilitací rozšířenou o intenzivní trénink pletencových svalů v období imobilizace 

zápěstí došlo k většímu zlepšení rozsahů pohybů kloubů ruky, zručnosti, síly a k rychlejšímu 

ústupu pooperačního otoku (viz přiložený graf). Tito pacienti měli současně významněji nižší 

bolest, lepší výsledky DASH skóre (viz přiložená tabulka) a současně při elektromyografickém 

měření nevykazovali známky únavy.  

 

 

 

Tabulka - Popisné charakteristiky skóre DASH u obou porovnávaných skupin a vý-

sledné hodnoty signifikance Mann-Whitney U testu 

 

Vysvětlivky:  

skupina I.- skupina s rozšířenou terapií 

skupina II. – skupina se standardní terapií 

průměr – průměrná hodnota DASH skóre vyjádřená v bodech 

SD – směrodatná odchylka 

t – týdny 

U – Mann-Whitney test 

* p < .05.  

 

(Pokračování na stránce 19) 

Využití funkčních vztahů rameno-ruka v rehabilitaci 
poruch funkce ruky – výstupy pro klinickou praxi 
 

Autor: V. Jančíková, Olomouc 



Výstupy jednotlivých měření byly numerické hodnoty v rozsahu 0-100 bodů. Čím byly naměřené 

hodnoty vyšší, tím bylo funkční postižení horní končetiny větší. 

 

 

Obrázek - Kvartilový box graf - Distribuce velikosti otoku přes zápěstí ve skupině I. a II. 

 
 

Vysvětlivky:  

skupina I.- skupina s rozšířenou terapií 

skupina II. – skupina se standardní terapií 

t – týdny 

p – hladina statistické významnosti 

 

Distribuce hodnot otoku přes zápěstí je zobrazena pomocí kvartilů, pozice mediánu hodnot skóre 

(tj. 2. kvartilu) je znázorněna bodem uprostřed boxu, dolní kvartil odpovídá spodní části krabice a 

horní kvartil odpovídá horní části krabice. Svorky znázorňují neodlehlou minimální a maximální 

hodnotu. Odlehlé hodnoty jsou v grafu znázorněny symbolem kroužek. 

 

 

Závěr: 

Výsledky studie svědčí o příznivém vlivu tréninku pletencových svalů během období fixace zápěstí 

na restituci funkce ruky. 
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Úvod 

  Léčba zlomenin v oblasti distálního radia je nezřídka doprovázena různými, více či méně zá-

važnými komplikacemi, z mnoha lze zmínit rozvoj pakloubu v místě fraktury, iritaci radiálního 

a mediálního nervu, rozvoj nestability pro lézi TFCC a S-L ligamenta, případně šlachovou lézi 

v oblasti palce. Nejzávažnější problém z chirurgického a terapeutického hlediska však předsta-

vuje rozvoj charakteristických projevů postižení, které sdružujeme do jednotného názvu KRBS.  

 

Terapie KRBS 

   Nejefektivnější léčbu představuje již samotná prevence vzniku KRBS v počátcích léčby, 

z pohledu chirurga jsou to opatření vycházející z vhodné techniky repozice a následné imobili-

zace, cílené edukace pacienta o průběhu a možných rizicích léčby, mnohdy je nezbytnou i anal-

getizace. Z pohledu terapeuta je podstatná včasná indikace k zahájení rehabilitační léčby se 

specifikovanými limitacemi pozic ruky a předloktí, aktivního a pasivního rozsahu pohybu a po-

voleného stupně zátěže. 

   

  Nelze však s určitostí konstatovat, že k rozvoji KRBS dochází pouze v důsledku selhání pre-

ventivních opatření, podílí se na něm mnoho dalších, nespecifikovaných, faktorů. 

  Typickým obrazem postižení je zpočátku přítomnost výrazného, lokalizovaného otoku, změny 

teploty a zbarvení kůže, objevují se i poruchy čití, významně obtěžující je především spontánní 

bolest. Postupně dochází k omezenému funkčnímu užívání až opomíjení končetiny, zhoršuje se 

aktivní a pasivní hybnost v jednotlivých segmentech končetiny, rozvíjí se ztuhlost drobných 

kloubů ruky, kloubů a zápěstí, často i lokte a následně ramene. Pacient se dostává do začaro-

vaného kruhu potíží a naším úkolem je, spolu s pacientem a lékařem, najít cestu ven vhodně 

zvoleným terapeutickým postupem. 

 

  Samotnou terapii zahajujeme komplexním vstupním vyšetřením, které je základním kame-

nem pro vytvoření terapeutického plánu dle potřeb kontrétního pacienta. Cílem vyšetření je 

najít pacientův největšího problém, pochopit okolnosti jeho vzniku a následně přijmout opatře-

ní směřující ke zvrácení procesu rozvíjející se bolesti, multifaktoriální kloubní ztuhlosti a nava-

zujících potíží. 

  Důsledně odebíráme anamnézu, zajímá nás mimo jiné sociální situace, pracovní zařazení a 

také zájmové aktivity pacienta, podstatnou je celková fyzická a psychická kondice pacienta i 

předchozí úrazy a onemocnění. Hodnotíme, společně s chirurgem, vliv závažnosti, rozsahu po-

ranění i dobu trvání potíží na průběh rozvoje KRBS.  

  V diagnostice funkčních schopností ruky máme možnost využití standardizovaných testů, 

hodnocení SS stisku a specifických funkčních aktivit prováděných postiženou končetinou 

s přihlédnutí na její (ne)dominanci, zjišťujeme hlavní pacientovy obtíže včetně míry bolestivos-

ti. 

  Bolest hodnotíme z několika pohledů, je vhodné využít nejen vizuální analogovou škálu 

(VAS), ale i celkové skóre, rozsah bolesti klidové, případně provokované opakovanými pohyby 

zápěstí při manipulaci s předměty denní potřeby a vykonávání úkolů ADL, zajímá nás četnost 

bolestivých stavů i denní doba, kdy je bolest nejhorší. 

   

  Hlavním cílem  terapie ruky (nejen) u KRBS je včasné zapojení končetiny do běžných aktivit, 

především nácvikem mnoha funkčních schopností a dovedností ruky, přičemž upřednostňujeme 

funkční zlepšení před dosažením jednotlivých analytických pokroků ve smyslu rozsahu pohybu 

a svalové síly. 

 

KRBS - komplikace zlomenin distálního rádia z pohledu 
ergoterapeuta 
 

Autor: I. Krejčí, Ambulance ergoterapie a terapie ruky, Ostrava 



Připravenost ruky k funkčnímu zapojení do aktivit zajišťuje široká škála terapeutických postupů 

a prostředků, zmiňuji alespoň ty nejpodstatnější:.  

Elektroaktivní terapie (FNMES) pomáhá navodit a zlepšit aktivní svalovou kontrakci, působit 

proti vzniku adhezí a především umožňuje zachovat kortikální mapu ruky. 

Lymfatický taping pak pomocí dlouhodobého tahu působí dekompresi mízních uzlin a krev-

ních cév, tudíž pozitivně ovlivňuje fyziologickou distribuci napětí tkání a zlepšuje lokální 

kapilární prokrvení, čímž dochází k redukci otoku a snížení bolestivosti.  

Dlahování, které je nezbytným terapeutickým nástrojem, nabízí mnoho možností využití; 

funkční dlahy slouží ke stabilizaci zápěstí se současnou mobilizací prstů, pro zajištění kli-

dové pozice ruky využíváme polohovací dlahy, pro navození postupného dynamického 

tahu jsou vhodné dlahy progresivní.  

 

Shrnutí 

   Strategie léčby závažných komplikací hojení by měla být cílená nikoliv na samotnou diagnózu, 

ale na konrétního pacienta se všemi jeho přidruženými onemocněními a potížemi, s ohledem na 

jeho priority a očekávání. 

   Za samozřejmou se považuje aktivní multidisciplinární spolupráce ve smyslu konzultací o na-

stavení a průběhu léčby, prováděných změnách, sledování vývoje léčby i její ukončení při dosa-

žení funkčního maxima. Nezbytný je však především pacientův aktivní přístup k terapii a jeho 

důvěra k lékaři a terapeutovi. 

 

Poznámka 

  Co to vlastně KRBS je, existuje vůbec? Nebo jsme si jen zvykli  pacienta předem  “ocejchovat“ 

na základě podobných projevů zhoršeného hojení bez hledání hlubších souvislostí?  

 

Doporučuji při hledání odpovědí nahlédnout do následujícího odkazu: 

 https://www.ifssh.info/pdf/issue-35-august-2019.pdf 
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Akupunktura je alternativní léčebná metoda využívající diagnostických a léčebných principů 

Tradiční čínské medicíny. 

 

Během terapie dochází k aplikaci tenkých jehel do akupunkturních bodů. Nedílnou součástí 

akupunkturní léčby je tedy dokonalá znalost přesné lokalizace a účinků jednotlivých akubodů, 

rozličných technik a způsobů napichování atd. 

 

Jednou z variant celotělové akupunktury je i ušní akupunktura či akupresura. 

Ucho je jedním z mikrosystémů našeho těla. Na uchu se nachází celotělová mapa v podobě 

embrya otočeného hlavou dolů. Zjednodušeně řečeno má každá část těla na uchu svou plošku. 

Příslušnou plošku můžeme aktivovat buď vpichem jehly anebo aplikací malé náplasti se semín-

kem vaccarie.  

 

Např. při pooperačních bolestech či při zánětu šlach z přetížení v oblasti zápěstí aktivujeme 

plošku pro zápěstí. Dále přidáme do terapeutické kombinace bodů např. bod jater, protože 

soustava jater dle TCM souvisí se šlachami a klouby. Na závěr je součástí každé kombinace 

bodů tzv. bod s celkovým účinkem, který působí zpravidla analgeticky a celkově harmonizačně. 

Ušní akupunktura má tu výhodu, že není třeba vybírat jednotlivé techniky napichování či zva-

žovat různé účinky bodu. Stimulovaná ploška a tudíž i daná část těla s informací naloží dle své 

aktuální potřeby. 

 

Další výhodou ušní akupunktury je využití u diagnos a sta-

vů, kdy není aplikace celotělové akupunktury v dané části 

těla možná – tedy u pooperačních stavů, KRBS, při sádro-

vé fixaci apod. 

Dobrá znalost průběhu jednotlivých akupunkturních drah, 

jejich vnitřních průběhů, bočních i šlachosvalových větví je 

velmi nápomocná i při diferenciální diagnostice. 

 

Jako příklad uvádím recidivující bolestivé stavy v oblasti 

lokte. Na lokti leží řada akupunkturních bodů, např. dráhy 

tlustého střeva, plic, srdce. Průběh drah těchto orgánů a 

jejich jednotlivých větví vede až do oblasti hrudníku, dolní 

poloviny trupu či do dutiny břišní. V případě recidivujících 

potíží je proto dobré využít i tzv. indirektivní, vzdálené te-

rapeutické vstupy z oblasti trupu, a při odběru anamnézy 

se pak rutinně dotazovat i na interní a GIT oblast. 

 

Dle platné legislativy ČR fyzioterapeut nemůže porušit in-

tegritu kůže. Akupunkturní jehly může aplikovat pouze na 

přímou indikaci lékaře a v případě, že je součástí pracoviš-

tě, kde je pod přímým dohledem indikujícího lékaře. 

 

Samostatně však může svých znalostí TCM velmi dobře 

využít při diagnostice, aplikaci akupresury, moxování, 

baňkování, tejpování apod. 

 

Referenční seznam:  
1/ MUDr. Strnad Michal: Akupunkturní dráhy a body. Shéshou, centrum TCM, Hradec Králové, 2013. 
2/ Bohumír Balner & Rostislav Balner: Tajemství akupunkturních bodů. CAD PRESS, Bratislava, 2002. 

Akupunktura jako podpůrná metoda v léčbě i diagnostice 
(funkčních) poruch horní končetiny 
 

Autor: M. Stránská, Ambulance Rehabilitace ruky, Praha 

Obr.1 Mapa ušní akupunktury  



Ruka je pro člověka po poškození míchy prostředkem pro zajištění mobility, sebeobsluhy 

a vyprazdňování. Omezená úchopová funkce má ale vliv i na výkon zaměstnání a volnočasových 

aktivit, narušuje jedinci jeho sociální kontakt a intimní život, jehož kvalita je, stejně jako zmíně-

né základní lidské potřeby, snížena. Proto je hlavním cílem rehabilitace ruky rozvinout zbylý 

funkční potenciál. 

Multidisciplinární tým, by měl klienta provést procesem poznání vlastních limitů funkce 

horních končetin. Pokud již klient maxima odpovídajícího míšnímu poškození dosáhl, navrhuje 

tento tým postupy pro udržení stavu a monitoruje případný vznik patofyziologických změn, na 

které je nutné neprodleně reagovat. Nedílnou součástí rehabilitace horních končetin je také chi-

rurgie ruky, která může po dosažení funkčního maxima do jisté míry nabídnout obnovu ztracené 

funkce. Prostřednictvím kazuistiky, jsme se zamýšleli nad významem multidisciplinární spolu-

práce v rámci chirurgické rekonstrukce úchopu u tetraplegika, následné rehabilitace a přínosem 

zákroku pro klienta v kontextu s jeho životním stylem, možnostmi v domácím prostředí a moti-

vací. Z našich zkušeností bychom upozornili na faktory, které mohou výsledky funkce po chirur-

gickém zákroku a terapii ovlivnit pozitivně i negativně. 

 

Funkce ruky - Mobilita 

Základní funkcí ruky je zajištění mobility, ať už prostřednictvím jízdy na vozíku, nebo 

přesunů. Chybějící úchop obruče vozíku řeší tetraplegik většinou kompenzačními mechanismy 

např. zavlečením palce za obruč (obr. č. 1) nebo kořenem dlaně (obr. č. 2) . Děje se tak za 

účasti neergonomických pohybů, kde registrujeme častý výskyt bolestivých stavů ramenního 

kloubu z přetížení, nebo otlaků až defektů na kůži. 

 
 

Funkce ruky - Úchopy 

Úchopy v ADL řeší tetraplegik obecně bimanuálně (obr. č. 3), provlečením mezi prsty, 

použitím pomůcky jako je ergohand (při katetrizaci močového měchýře, obr. č. 4), dlaňové pás-

ky nebo úchopové rukavice (obr. č. 5). Často si předměty přidržuje v ústech nebo mezi zuby 

(otevírání obalu katetru, obr. č. 6), které pak mnohdy vyžadují zvýšenou stomatologickou péči.  
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Význam multidisciplinární spolupráce v péči o klienta s 
tetraplegií před/po chirurgické rekonstrukci úchopu  

 

Autor: Z. Gregorová, Centrum Paraple, o.p.s. 

Obr.1, Obr.2  

Obr.3 

Obr.4 

Obr.5 

Obr.6 
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Nejčastěji zmiňují klienti omezení v oblasti mobility, vyprazdňování a intimního života. 

Chybějící úchop má tedy výrazný psychosociální přesah. Proto vidíme chirurgickou rekonstrukci 

úchopu u tetraplegiků jako možnost posunu v soběstačnosti a kvalitě života o stupeň výše.  

 

Rizika, která s sebou období před zákrokem a po zákroku nese 

 Nepochopení problematiky!!!! 

 Nereálné očekávání  

 Zhoršení psychického stavu v době imobilizace 

 Změna sociální situace 

 Ztráta motivace 

 Zdravotní komplikace 

 

Všechny tyto zmíněné faktory mají negativní vliv na celkový výsledek a proto je na místě úzce 

spolupracovat s psychologem nebo psychoterapeutem, který může klienta provázet procesem 

od samého počátku. Společně s ostatními odbornostmi mu pomůže pochopit problematiku a 

navrací ho k reálným očekáváním. Psychický stav je též ovlivněn zvýšenými nároky na asisten-

ci, proto klademe důraz na zajištění asistence v období imobilizace. V této fázi dochází nejčas-

těji ke ztrátě motivace v důsledku dočasného snížení dosažených schopností (vozíčkář se 

sádrovou fixací nebo dlahou není schopen samostatných přesunů, odlehčovacích technik, pohy-

bu na vozíku, a dalších ADL, které před zákrokem vykonával samostatně). Tato situace je ná-

ročná nejen pro klienta, ale i pro rodinu neboť se často setkává se zhoršením psychického sta-

vu blízkého. Může tak docházet i k narušení vztahů v rodině. 

 

Význam multidisciplinarity 

Aby se udržela kontinuita práce s klientem a eliminovali se zmíněné rizikové faktory je 

důležitá provazba a spolupráce lékaře, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, zdravotní sestry, psy-

chologa, sociálního pracovníka a asistenta. Důležitou úlohu mají i rodinní příslušníci, které by-

chom měli seznámit s aktuálním stavem, rehabilitačním plánem, časovou náročností a zdravot-

ními riziky, které s sebou období imobilizace nese (riziko vzniku defektu, záněty močových 

cest, ortostatické obtíže, a další).  

 

Co nám pomáhá 

1. Edukovat opakovaně 

 Klienta, rodinu, asistenta (být pro klienta, jeho rodinu či asistenta k dispozici pro 

případné “online” odborné konzultace)  

2. Sdílet navzájem informace o klientovi  (mezioborově i napříč pracovišti) 

3. Aktualizovat rehabilitační plán častěji  

4. Zaznamenávat stav, průběžně hodnotit a diskutovat s klientem co se daří/nedaří a proč 

(REFLEXE, vypořádání se s neúspěchy a práce na motivaci) 

 

Mapování a záznam stavu 

V rámci mapování a záznamu klientova očekávání (co zákrok přinese) je vhodné využí-

vat COPM (Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání, obr. č. 7). Pomáhá nám zachytit indivi-

duální cíle chirurgie a cíle rehabilitace. Následně je vhodné s klientem výsledky reflektovat po-

mocí GAS skóre (obr. č. 8). Jde o zpětný náhled na cíle - zda jich bylo dosaženo, a do jaké mí-

ry. Bez těchto záznamů je pro klienta obtížné vidět pokroky a udržet si motivaci. 

   Obr.7, Obr.8 



I když budeme mít v péči dobře spolupracujícího a motivovaného klienta, doporučujeme 

v rámci záznamu stavu mapovat i celkový fyzický stav klienta, neboť s sebou doba imobilizace 

nese snížení posturální stability,  vznik asymetrií v důsledku jednostranné zátěže a riziko vzniku 

dalších výše zmíněných zdravotních komplikací.  

Rádi bychom upozornili i na výskyt předčasného nebo nesprávného zapojování operova-

né horní končetiny, např. při odlehčovacích technikách (odlehčení pánve nad povrch antideku-

bitního polštáře nebo matrace lůžka pro snížení tlaku na sedací hrboly a kostrč), v oporách při 

přesunech nebo mobilitě na lůžku (nevhodné postavení prstů - jejich nepřiměřené protahování) 

a dalších ADL aktivitách v době plné zátěže. Klienti mohou mít snahu o rychlejší start ruky, mů-

že převažovat přemíra cvičení - obecně jde o podcenění důležitosti odlehčovacího režimu. Ne-

správnými pohybovými stereotypy nebo návyky může klient novou funkci ruky snížit nebo zcela 

ztratit. Proto je nutné tyto stereotypy průběžně mapovat a včas edukovat k nápravě.  

 

Aktuální situace multidisciplinární spolupráce 

 Kde funguje návaznost rehabilitace vidíme dobré výsledky (za předpokladu správné indi-

kace k zákroku) 

 Benefity pro klienta - dokumentace stavu -  propojení pracovišť – možnost konzultace  

 Péče krátce po zákroku je nutná  

 Jde primárně o rehabilitaci ruky, ale i kontrolu stereotypů pohybů v ADL aktivitách. Neo-

pomíjet druhotné změny jako výrazné snížení kondice, dopad na posturu sedu, mobilitu, 

soběstačnost, přesah do sociální a psychologické sféry 

 

Centrum Paraple  

 Specializované pracoviště zaměřené na míšní léze, přesah do sociální oblasti, kvalitní 

multidisciplinární spolupráce 

 Péče o klienty po chirurgickém zákroku na horní končetině v době plné zatěže operované 

končetiny  

 

Vize do budoucna 

 Společné vybudování managementu péče a sítě odborné péče před a po šlachových 

transferech 

 

Centrum Paraple, o.p.s. 

Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 

telefon: +420 274 001 312 

mobil: +420606067151 
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  Jak říkal prof. Lewit: „Ten, kdo léčí jen v místě bolesti je ztracen.“ Na letošním kongresu jsem 

se rozhodla sdílet své zkušenosti s terapií pacientky, u které mi tato teze pomohla.  

 Pacientka D.R. ke mně přišla na jaře 2019 s bolestí pravého lokte. Svou bolest přičítala 

přetížení  - levou ruku šetřila, protože bolela po pádu z kola a tak více používala pravou horní 

končetinu. V anamnéze mi také sdělila, že se několik let léčí s Crohnovou nemocí a má dlouho-

dobé potíže s krční i bederní páteří.  

 V prvním setkání jsem se jako obvykle snažila odebrat pečlivě anamnézu a pacientku vy-

šetřit. Nepotýkala jsem se s nedostatkem „indicií“, spíš naopak. Jen pro představu uvádím ob-

jektivní nález: Svalová dysbalance – horní zkřížený syndrom, hypertonus m. trapezius pars 

desc. bilat., vpravo s TRPs, vlevo větší prosak měkkých tkání nad C/Th přechodem, oploštění 

křivky páteře při pohledu z boku, předsun hlavy, protrakce pravé lopatky a decentrace pravého 

ramene, rotace pánve doprava a její torze, blokády páteře (AO, C/Th přechodu, Th a L páteře 

a žeber a AC skloubení), svalový hypertonus pectoralis minor, flexorů i extenzorů loketního 

kloubu, ECRL/B, bolest při pohybu proti odporu do extenze zápěstí. 

 Ošetřila jsem některé funkční poruchy, avšak po krátkodobé úlevě od bolesti se obtíže 

vrátily. Pacientka znovu přišla po 14 dnech, kdy byla na dovolené. Na druhé návštěvě si paci-

entka stěžovala na bolesti obou loktů, navíc měla bolesti na malíkové hraně levé ruky.  

 Opakování věcí, které nepomohly mi přišlo zbytečné, proto jsem se více zaměřila na oso-

vý aparát. Ve fyzioterapeutické komunitě je známá těsná souvislost C/Th přechodu s horními 

končetinami. Současně pacientka přiznala, že na dovolené nedodržovala svou dietu, ve které 

se vyhýbá lepku a alkoholu, a že cítí negativní následky této epizody v břišní oblasti i zvýšením 

bolesti zad. 

 Aby nebyla zanedbána léčba interního onemocnění, promluvila jsem s ošetřujícím léka-

řem o kompenzaci tohoto onemocnění. Reflexní změny na základě nocicepce z vnitřního orgá-

nu mají v pohybovém systému tendenci odolávat klasickým manuálním technikám a nebo se 

rychle vracejí.  

Nakonec jsme došli ke shodě, že viscerální vzorec není typicky vykreslený, takže se změnou 

léčby je lepší počkat, zda se obtíže lepší životosprávou neuklidní.  

 Pacientka se tedy zařekla, že bude dodržovat dietu a společně jsme pracovali na zlepšení 

v pohybovém aparátu. Pacientka začala cvičit sestavu kompenzačních cvičení, které cílené 

ovlivňují funkční poruchy v L a C páteři. Současně jsem začala přidávat prvky viscerální mani-

pulace. Tato kombinace vedla ke snížení bolestí loktů. Díky otevřenosti a pozitivnímu přístupu 

pacientky jsme našli recept na zmírnění bolestí zad i loktů.  

 

 

  

zdroje:  

BARRAL J.-P.: Viscerální terapie. Kroměříž: Poznání, 2006, ISBN 80-239-6721-5  

BITNAR, P.: Visceromotorické vztahy a autonomní nervový systém: In KOLÁŘ, P. A kol. 2009c. 

Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. s. 181. ISBN 978-80-7262- 657-1. 

 

poznámky z kurzů Mobilizace a měkké techniky, Viscerální manipulace 

 
 

Funkční poruchy pohybové soustavy – bolest v lokti 
 

Autor: P. Korábová, Ambulance Rehabilitace ruky, Praha 
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Dlahování ruky, dvoudenní kurz, Slovensko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz Základy rehabilitace ruky, dvoudenní kurz, FN Královské Vinohrady, Praha 

Kurz Hand Therapy, lektor: Prof. D.Thomas, dvoudenní kurz, FN Královské Vinohrady, Praha 

Fotogalerie 



Fyzioterapeutická sekce 

Schůze členů společnosti ČSTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz Základy Dlahování ruky 11/2019  

Fotogalerie z kongresu  
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Kurz dlahování ruky pro pokročilé, 7.-8.2.2020, FN Královské Vinohrady, Praha 

 

Základy Rehabilitace ruky, 28.-29.2.2020, FN Královské Vinohrady, Praha 

 

Kongres evropské federace chirurgie a terapie ruky, FESSH + EFSHT Congress,  

3.-6.6.2020, Basilej, Švýcarsko 

Kalendář nejbližších akcí 
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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 A NEJSEME POTOM SCHOPNI 

VÁS JAKKOLIV KONTAKTOVAT. 

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 8.čísle Bulletinu 
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Výbor ČSTR 

WWW . TER APIER UKY . C Z  

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 


