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Koncem roku 2020 proběhly volby do výboru korespondenční metodou. Po 
sečtení hlasů byli osloveni všichni zvolení a první schůze se konala on-line 
formou dne 11.1.2021.

Přehled nejdůležitějších bodů jednání:
Rozdělení funkcí:

předseda  Mgr. Milada Kukačková
místopředseda Mgr. Věra Jančíková, Ph.D.
vědecký sekretář prof.MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
pokladník  Mgr. Tošovská Markéta
člen výboru MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

revizní komise:
předseda Mgr. Kristýna Kolínová,
člen revizní komise Ivana Krejčí
člen revizní komise Mgr. Michaela Žváčková

Vítáme mezi sebou Mgr. Žváčkovou  a  velice  tímto  ještě  jednou  děkujeme  
za skvělou  mnohaletou  spolupráci  na  pozici  pokladníka  paní  doktorce 
MUDr. Ludmile Fialové, která již nadále nebude zastávat funkci ve výboru 
ČSTR.
 
EFSHT - European Federation of Societes of Hand Therapy 
Delegátem pro zastupování naší společnosti je Mgr. Petra Korábová 
Společnost hledá dobrovolníky na pozice: candidates for the Executive 
Commitee, SC and secretary - za společnost ČSTR se pokusíme najít kandidáta 
do funkce Education Commitee, v případě zájmu nás prosím kontaktujte

IFSHT - International Federation of Societes of Hand Therapy
Delegátem zůstává Mgr. Milada Kukačková, která pokračuje v této funkci

Kongres FESSH, EFSHT – 16.-19.6.2021 Rotterdam – zatím je ze strany 
pořadatelů snaha o prezenční formu kongresu
v rámci kongresu bohužel nemá být propojena sekce chirurgů a terapeutů

Kongres České společnosti plastické chirurgie: 20.5.-22.5. 2021 v Praze, 
www.handsurgery.cz

Kongres ČSCHR + ČSTR: 30.9.-2.10. 2021 v Hradci Králové
Zatím se zvažuje prezenční a distanční varianta

PREKURZ 29.-30.9.2021 před kongresem ČSCHR+ČSTR: Therapy after  Tendon 
Injury on the Hand, vedený Sarou Ewald a Vera Beckham ze Švýcarska
Zvaní lektoři za RHB do společné sekce  - Sarah Ewald, Vera Beckmann, 
Thomas Ericsson
křest knihy: Terapie ruky, Jana Vyskotová a kol.autorů
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Replantace je definována jako znovuobnovení kontinuity traumatem oddělených částí lidského 
těla. Z definice tedy vyplývá, že replantovat lze nejen končetiny nebo jejich části, ale i ucho, nos, 
penis nebo skalp. Je však důležité si uvědomit několik specifik replantací. Především, že replantace 
není výkonem z vitální indikace. U pacientů s jinými život ohrožujícími poraněními nelze replantaci 
provést, protože primární je nejdříve záchrana života pacienta. A protože replantaci není možné 
odložit, tak v některých případech bohužel není možná. Dále je nutno si uvědomit, že hlavním 
smyslem replantace je obnovení funkce. Pokud by výsledkem replantace byla sice prokrvená, ale 
nefunkční končetina, například bez aktivní hybnosti a senzitivity, tak taková replantace nemá 
smysl. Pacient by takovou končetinu nemohl používat. Proto nastávají případy, kdy je sice 
technicky možno replantaci provést, ale replantace s ohledem na předpokládanou nulovou funkci 
není indikována.

Replantační výkony byly historicky možné až od určité technické vyspělosti medicíny. V roce 1953 
firma Carl Zeiss byla schopna dodat první vysoce profesionální operační mikroskop. V roce 1960 
bylo možno poprvé provést suturu cévy pod mikroskopem o průměru menším než 1 mm s 
použitím nového tenkého šicího materiálu, který do té doby nebyl dostupný. První replantace prstu 
na světě tak proběhla 27.6.1965 (S. Komatsu, S. Tamai), první úspěšná replantace v ČR pak byla 
provedena 5.4.1978 (J.Jakubík, J.Válka, Brno). 

Stejně jako jiné operační výkony mají i replantace svoje indikace a kontraindikace, které dále 
rozdělujeme na absolutní a relativní. Absolutní indikace znamená, že by se replantace měla 
provést vždy a relativní indikace znamená, že by se replantace provést mohla při zvážení dalších 
faktorů. Nesmí být ovšem zároveň přítomna nějaká absolutní kontraindikace, u relativních je to 
pak na zvážení chirurga. 

Mezi absolutní indikace replantace uvádíme amputaci palce, více prstů, amputace ve dlani, v 
zápěstí a na distální polovině předloktí a také všechny amputace u dětí. Za relativní indikace jsou 
považovány amputace pouze jednoho tříčlánkového prstu, amputace v úrovni proximální poloviny 
předloktí nebo v úrovni paže. 

Mezi absolutní kontraindikace patří již dříve zmíněná přidružená závažná život ohrožující poranění, 
další závažné choroby a samozřejmě i nesouhlas pacienta. Za relativní indikace lze považovat 
zejména mnohočetná poranění amputátu, která ztěžují výkon, dále avulzní poranění, víceúrovňové 
amputace, příliš dlouhá doba tzv. “teplé” ischemie. V neposlední řadě je nutno brát v úvahu i věk 
pacienta, masivní kontaminaci rány i psychologické aspekty.

Době, která uběhne mezi amputací a obnovením prokrvení v amputované části se říká doba 
ischemie. Tato doba je limitujícím faktorem pro případnou úspěšnost replantace a měla by být 
obecně kratší než doba, po které dojde k nevratnému odumření tkání. Tato doba je různá u 
různých tkání, nejcitlivější je tkáň nervová či svalová, nejméně citlivá pak tkáň kostní nebo kůže 
s podkožím. Dobu ischemie rozeznáváme také takto tzv. „teplou“, kdy amputát není chlazen a 
„studenou“, kdy je amputát chlazen cca na 4 st. celsia, což terapeutické okno pro replantaci 
prodlužuje zhruba na dvojnásobek. 
Maximální doba teplé ischemie, po jejímž uplynutí už rapidně klesá pravděpodobnost úspěšné 
replantace, je maximálně 6 hodin u proximálních amputací a maximálně 12 hodin u distálních 
amputací. Maximální doba studené ischemie je zhruba dvojnásobná, tedy maximálně 12 hodin u 
proximálních amputací a maximálně 24 hodin u distálních amputací. Doba akceptovatelné 
ischemie u proximálních amputací je kratší zejména z důvodu většího obsahu svalové tkáně, která 
rychleji podléhá autolýze. 

Důležitou otázkou je také jak správně ošetřit amputát, abychom co nejvíce usnadnili případnou 
replantaci. Máme na mysli ošetření lékařem ve zdravotnickém zařízení, kam je pacient 
transportován. Ošetření na místě se řídí běžnými pravidly první pomoci. Primárně je doporučováno 

REPLANTACE
Autor: MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
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opláchnout pahýl i amputát fyziologickým roztokem. Pak se doporučuje zabalit amputát do 
sterilního obvazového materiálu, který je navlhčen fyziologickým roztokem, bez použití 
dezinfekčních prostředků. Takto zabalenou amputovanou část pak vložit do nepromokavého 
obalu, jako je například polyetylenový sáček nebo chirurgická rukavice, vodotěsně uzavřít a 
vložit do vody s malou příměsí ledu. Samozřejmostí je rychlý transport do replantačního centra 
prostřednictvím rychlé záchranné služby. 

Naopak se nikdy nesmí koagulovat krvácející cévy (výjimečně jemný podvaz u silného krvácení 
uložený těsně na konec cévy), přerušovat kožní mosty u subtotálních amputací, pokládat 
amputát pouze do ledu (zmrzl by!) nebo vkládat amputát přímo do jakékoliv tekutiny. 

Hlavní replantační centra v ČR jsou v Praze a v Brně, ale replantace se provádí i na dalších 
pracovištích, které nemají plný replantační servis 24/7 (např. Ostrava, České Budějovice aj.). 
Při kontaktováním replantačního centra je nutno poskytnout lékaři centra dostatek informací, 
aby byl schopen rozhodnout, zda je replantace indikována. Pro toto rozhodnutí je nutno sdělit 
zejména co, jak, čím (mechanizmus úrazu) a v jaké úrovni bylo amputováno, jaký je stav 
amputátu a pahýlu, u subtotální amputace jaký je stav periferie, dále čas úrazu a odkdy je 
amputát chlazen, věk a aktuální zdravotní stav pacienta, další poranění, závažná chronická 
onemocnění i pacientův postoj k replantaci. Pokud je k dispozici tak poslat i RTG snímek a pro 
urychlení komunikace je vhodné pořídit i fotodokumentaci, kterou lze elektronicky odeslat při 
konzultaci s replantačním centrem k posouzení. 

Vlastní replantace pak probíhá většinou standardním postupem, kdy je nutno provést nejdříve 
osteosyntezu skeletu a suturu šlach, poté suturu cév k obnovení prokrvení tkání, a nakonec 
suturu nervů a kožního krytu. Jsou samozřejmě situace, kdy je tento postup modifikován, 
například použití dočasného shuntu k obnovení prokrvení amputátu pokud je doba ischemie 
dlouhá apod. Následně je samozřejmě nutná pečlivá monitorace a v případě poruch prokrvení 
replantované části (např. při tromboze anastomozy) i časná revise. 

Je však jasné, že úspěšná replantace je někdy jen začátkem dlouhé rekonvalescence, jejíž 
součástí je dominantně rehabilitace a často také další následné rekonstrukční výkony (uvolnění 
šlach, úpravy na skeletu, lalokové plastiky apod.)

Proto je nutno znovu připomenout, že základním smyslem replantace je zejména obnova 
funkce. Pokud není šance, že by funkce mohla být obnovena, není vhodné replantaci provádět. 
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ABSTRAKT 
V kazuistice prezentujeme důležitost správného stanovení reálných cílů fyzioterapeutické intervence 
u pacienta po replantaci tří prstů pravé, dominantní, ruky. Zvážení strukturálního poškození, způsobu 
ošetření, průběhu hojení a funkčních potřeb pacienta se speciálním zřetelem k jeho snížené funkci 
ruky druhostranné. Pacient totiž utrpěl před pěti lety naprosto stejné zranění.  

Jedná se o amputaci II. – IV. prstu v úrovni PIP kloubů, které tímto byly destruovány a V. 
prstu v úrovni DIP kloubu. 
Po pěti letech od první replantace dosahuje plného aktivního pohybu ve všech MP kloubech, ale PIP a 
DIP klouby jsou rigidní. Není tedy možný válcový úchop, tak potřebný při manipulaci s většinou 
nástrojů a nářadí, které pacient využívá při své práci a volnočasových aktivitách.

ÚVOD  
Pacientem je muž starý 56 let. Nekuřák. Je v částečném invalidním důchodu pro bolesti zad a 
pokročilou artrózu velkých kloubů. Žije sám v domě, kde obstarává menší hospodářství zaměřené na 
chov drobných zvířat. Na částečný úvazek pracuje jako ostraha objektů a ve volném čase je kutilem. 
Subjektivně hodnotí funkci své dříve poraněné ruky jako spíše špatnou. Ale zároveň dodává, že 
vzhledem k tomu, že není dominantní, se s defektem naučil žít.

longitudinální nekrózu na dorzu IV. prstu, četné reepitelizující se rány, strupy a především nadále 
Kirshnerovými dráty transfixované PIP klouby v plné extenzi a také jimi blokované DIP klouby 
v semiflekčním postavení. Subjektivně pacient neudává výraznější bolesti ruky a je zde přítomna 
úplná anestezie.

V této první fázi rehabilitace jsme si stanovili za cíle hojení ran, redukci otoku, uvolnění jizev, 
zvýšení aktivního pohybu MP kl., reintegraci poraněné ruky do tělesného shématu a reedukaci čití. 
K tomu jsme využili laser, ultrazvuk, vyvazování do cobanu, následně siliposové návleky, lymfatické 
techniky, techniky měkkých tkání, techniky facilitující exterocepci, pasivní i aktivní cvičení a cvičení 
se zrcadlem. Z počátku byl kladen velký důraz na edukaci o režimovýh opatřeních a o významu 
autoterapie.
Druhá fáze započala asi deset týdnů po replantaci. Byly odstraněny Kirschnerovy dráty z PIP kloubů 
a operatérem byla dovolena šetrná mobilizace PIP a DIP. Vzhledem k takto dlouhé imobilizaci jsme 
neočekávali dosažení aktivního pohybu z důvodu adhezí suturovaných flexorových šlach a 
extenzorového komplexu a také samozřejmě s ohledem na destrukci PIP kloubů.
Za cíl jsme si tedy stanovili přispět k formování funkčních PIP pakloubů cestou šetrné pasivní 
mobilizace. Začali jsme pasivními technikami z rukou terapeuta, dále byl pacient zacvičen k terapii 
svépomocí. Takto jsme dosáhli flexe 40° II. PIP kl. a 50° III. PIP kl. a zachování plné pasivní extenze 
obou klubů, IV. prst bohužel v plné extenzi zůstává rigidní. 

Stanovení a dosažení cílů fyzioterapeutické péče u pacienta po 
replantaci tří prstů

Autor: Mgr. Martina Douchová, Chrudimská nemocnice – Nem.Pardubického kraje, a.s.
Komentář chirurga – Autor: as.MUDr. Jakub Kníže, FN Královské Vinohrady, Praha 

PŘÍPAD
25. 3. 2020 utrpěl v domácím prostředí úraz okružní pilou. Osoba, která 
muži poskytla první pomoc, vhodila amputáty přímo do sáčku s vodou a 
zavolala LSPP. Takto byly amputované prsty uloženy nejméně hodinu. 
Primárně byl ošetřen ve spádové nemocni a dále byl transportován 
k pokusu o replantaci na specializované pracoviště. 
Zde byla provedena replantace II., III. a IV. prstu, V. prst byl egalizován. 
Pacient byl hospitalizován 30 dnů pro komplikované hojení - selhávání 
žilní drenáže a nekróza apexu II. prstu prom spazmus přívodné arterie. 
Zde, dle slov pacienta, žádná fyzioterapeutická intervence neprobíhala, 
ale byl edukován k polohování končetiny, později i k aktivnímu pohybu 
neporušených struktur.  6 týdnů po výkonu byl odeslán k rehabilitaci na 
naše pracoviště. 
Pacient přichází 7 týdnů po replantaci. Prsty jsou sterilně kryté. Celá ruka 
je mohutně oteklá a aktivní pohyb je prováděn pouze v zápěstí, palci a 
náznakem v MP kloubech. Dále nacházíme apikální nekrózu II.prstu,  

IV. prst 
9. týden po replantaci



V okamžiku, kdy se navyšování flexe zastavilo, přidali jsme do terapie ještě statické redresní 
dlahování. Jeho prostřednictvím jsme během jednoho měsíce získali pasivní flexi 60° II. PIP kl. a 
taktéž 60° III. PIP kl. Také se v této době začal objevovat aktivní pohyb do flexe v rozsahu několika 
málo stupňů. Plnou pasivní extenzi v obou PIP kloubech jsme neztratili a zároveň se také objevila 
tendence k aktivnímu pohybu. 

Asi půl roku po replantaci se zdá být stav takřka setrvalý. Otok ruky je redukován, objevuje se jen 
po namáhavé činnosti a dobře reaguje na vyvázání cobanem. Jizvy jsou volné, nebolestivé. Na 
distálních článcích prstů přetrvává anestezie, ale na mediálních článcích jsme zaznamenali částečný 
návrat čití. Aktivní pohyb MP kloubů je plný, pasivní flexe II. a III. PIP kl. je 65 st., DIP kl. jsou 
klidově držené v semiflexi ale lze je pasivně takřka plně extendovat. V obou PIP kl. je náznak 
aktivního pohybu do flexe i extenze. Pacient si dokáže ruku rozcvičit tak, že se II. a III. prstem 
dotkne dlaně. Ruku zapojuje do běžných činností. RTG snímky snad potvrzují tvorbu pakloubů 
umožňujících pohyb na II. a III. prstu. V tuto chvíli tedy terapii ukončujeme. 

Pacient bude pokračovat v nastavené terapii včetně dlahování dál. Na kontrolu u operatéra se 
dostaví po roce od úrazu k eventuelní indikaci tenolýzy II. a III. prstu. 

ZÁVĚR  
Je zřejmé, že funkční výsledek je určován a ovlivňován mnoha faktory.  Jde o mechanismus úrazu, 
lokalizaci amputační linie, zajištění amputátu, chirurgickou rozvahu a její provedení, průběh hojení a 
pooperační péče.  V tomto případě byly amputáty zajištěny nešťastně a vzhledem k jejich stavu bylo 
samotné provedení replantace velmi zvažováno. Amputační linie také příliš šťastná nebyla, protože 
byly zničeny PIP klouby. A konečně i komplikované samotné hojení, díky němuž nebyla zahájena 
časná rehabilitace. Pacient započal intenzivní rehabilitaci až 7 týdnů po výkonu. 

Vzhledem k těmto všem faktorům nelze očekávat nijak zvlášť dobrý funkční výsledek a naše 
pozornost se tedy soustředila na obnovení plné funkce neporušených struktur a o co možná nejlepší 
přípravu ruky k dalším výkonům. Nejspíše tenolýze II. a III. prstu.
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Replantační výkon v maximální možné míře měl u daného poranění vysokou prioritu pro de facto 
totožné poranění na ruce druhé, které si pacient způsobil před několika lety shodným způsobem. Již 
kvůli tomuto poranění byl částečně invalidizován. Byla provedena replantace II., III. a IV. prstu v 
úrovni PIP kloubů, přes které vedla amputační linie, čímž byly destruovány. Malík, který byl 
amputován v DIP kloubu, byl pro malou výtěžnost případné replantace egalizován. Na všech 
replantovaných prstech byla provedena osteosyntéza Kirschnerovými dráty, sutura extenzoru, sutura 
hlubokého flexoru. Z mikrostruktur byly u každého prstu provedeny sutury digitálních nervů obou 
stran, anastomóza 1 tepny a anastomóza 2 dorzálních žil.

V pooperačním období probíhalo komplikovaně hojení II. a IV. replantovaného prstu, kde docházelo 
přes vazodilatační, antiedematózní i manuální léčbu (drenáž masírováním) k selhávání žilní drenáže. 
Byl přítomen výrazný otok, kožní kryt dorza se hojil částečně formou bul s následnou reepitelizací. 
Ke kompletnímu zhojení kožního krytu došlo do 3 měsíců.

Komentář chirurga k článku „Stanovení a dosažení cílů fyzioterapeutické péče 
u pacienta po replantaci tří prstů“
Autor: as.MUDr. Jakub Kníže, FN Královské Vinohrady, Praha 
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Replantací se rozumí “přišití” amputované části těla na původní místo. Nejčastěji se jedná o části 
horní končetiny. Historicky první replantace prstu byla provedena v roce 1965 v Japonsku 
Komatsuem a Tamaiem, první replantace v Československu pak byla provedena v roce 1978 v Brně 
Jakubíkem a Válkou. Základem je mikrochirurgická sutura cév kolem 1 mm za pomocí operačního 
mikroskopu a velmi jemného šicího materiálu síly 10/0. Principem je obnovení krevního oběhu a je 
tedy nutná rekonstrukce jak tepny, tak žíly, obvykle v poměru 1:2. 

Organizace replantační chirurgie v ČR
V současné době je replantace standardizovaným léčebným postupem u amputačních poranění ruky, 
případně jiných částí těla. V České republice jsou dvě centra , která zajišťují 24 hodinový replantační 
servis, a to Klinika plastické chirurgie FNKV 3. LF UK  v Praze „Vinohrady“ a Klinika plastické a 
estetické chirurgie FNUSA MU v Brně „Berkova“. Dále replantace zajišťují i další pracoviště, která 
nejsou centra – Oddělení. plastické chirurgie Krajské nemocnice České Budějovice, Oddělení 
plastické a estetické chirurgie FN Olomouc, Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava a 
 v některých indikacích Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou.  Zde je 
třeba doplnit že replantace spojená velkou krevní ztrátou nebo rizikem velké krevní ztráty by měli 
být prováděny pouze v replantačních centrech se specializovanou jednotkou intenzivní péče a 
anesteziologicko-resuscitačním zázemím 

Indikace
V posledních 20 letech se výrazně posunula indikační kritéria a to zejména u relativních indikací. Za 
ty lze dnes považovat téměř jakoukoli amputaci, u které jde nalézt cévy. Tedy v případě prstu je 
relativní indikací i polovina distálního článku. Za absolutní indikace stále platí palec v jakékoli úrovni, 
mnohočetné amputace prstů, amputace ruky ve dlani a po distální 1/3 předloktí. Dále všechny 
amputace u dětí. Mezi kontraindikace patří odmítnutí replantace pacientem, těžká devastace 
amputátu, vysoké replantace kde s ohledem na věk pacienta nepředpokládáme reinervaci, 
nespolupracující pacient, celkový stav pacienta (polytrauma, těžké komorbidity aj.) a automutilační 
poranění u psychiatricky nemocných. Replantaci je nutné vždy velmi individuálně zvažovat. 

Uchování amputátu
Amputát je třeba pouze šetrně očistit, zabalit do vlhké gázy, poté do igelitového sáčku, který 
uzavřeme, aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti, a tento sáček dále vložíme do směsi vody s ledem v 
poměru 2:1. Za optimální teplotu se považuje 4 °C, takto uchovaný amputát vydrží do obnovení 
prokrvení relativně dlouhou dobu. Doba takzvané studené ischemie je u prstu  24 hodin, u ruky od 
zápěstí 16 hodin, u proximální části předloktí po loket 12 hodin. Čím proximálněji, tím kratší dobu 
máme k dispozici. Pokud bychom amputát nechladili , hovoříme o tzv. teplé ischemii, kdy odstup od 
poranění do obnovení průtoku krve bez chlazení, je přibližně  poloviční.

Provedení replantace prstu
Při replantaci začínáme revizí amputátu, zda je vůbec replantovatelný, tedy preparací cév,  preparaci 
cév provedeme i na  pahýlu . Je  tedy s výhodou , mohou-li pracovat  dva týmy současně. Dalším 
krokem je provedení co nejstabilnější osteosyntézy, následuje  sutura extenzoru, pak flexoru. Dále 
žíly, pokud je dobře viditelná, pokud není, pak nejprve rekonstruujeme tepnu a nerv z volární strany 
a žílu po otevření a krvácení v dalším kroku. Po replantaci je pacient sledován prvních 48 hodin   a 
to každou hodinu , kdy je kontrolováno prokrvení, při potížích je zvážena revize anastomos. Pacient 
je obvykle propuštěn do domácího léčení po sedmi dnech, kdy je vitalita  replantované části  
považována za stabilní.

 

Pohled do replantační chirurgie ruky pro fyzioterapeuty

Autor: MUDr. Petr Vondra, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou



Dále je nezbytně nutné správné dlahování  jako prevence kontraktur - zejména extenční u MCP a 
flekční kontraktury u PIP. Optimální je intrinsic + poloha. Dále je kritická elevace k boji s otokem. 

2.-3. týden je možné velmi lehké vyvazování proti otoku (pokud je prst dobře prokrvený). 
Replantované prsty nesmí být první týdny vyvázány kompresivním obinadlem!

4. týden znamená zvyšování rozsahů (pokud již mobilizace byla zahájena), případně extrakci drátů 
a zahájení šetrné odložené mobililizace. Dále se začíná desenzibilizace a péče o jizvy.

4.-6. týden zde probíhá dle standardních RHB protokolů pro mobilizaci šlach, které se řídí nejslabší 
strukturou a tou je extenzor prstu. 

8. týden se ukončuje dlahování, případně pokračuje korekce kontraktur.

12. týden je možno zahájit posilovací cvičení.

Sekundární korekce
I po úspěšné replantaci je často nutné provést uvolnění srůstů šlach, zejména extenzorů, často 
flexorů . Pokud osteosyntéza není dobře osově, rotačně a stranově provedená , je nutná i korekční 
osteotomie. I toto je část, o které musí pacient před replantací vědět. Že půjde o dlouhé léčení, 
dlouhou pracovní neschopnost a nutnost dalších operací. 

Očekávání a závěr
Za dobrý výsledek se považuje přibližně 50 % rozsahu pohybu zdravého prstu. Dvoubodová 
diskriminace na 8 mm je přibližně u 50 % pacientů. Kvalitu regenerace nervů determinuje zejména 
věk. Pacienti často trpí chladovou intolerancí. Někdy dokonce vynechávají replantované prsty 
z pohybového vzorce, pokud jsou funkčně méněcenné. Takovým příkladem je ukazovák s poraněným 
PIP kloubem. Takový prst bude méně citlivý, méně pohyblivý, může omrzat. Pokud má pacient jinak 
zdravou ruku, tak využívá preferenčně prostředníček a ukazovák dokonce překáží. V krajním případě 
si pacient sám vyžádá v druhé době amputaci.

Přes všechny těžkosti je replantace nejlepší volbou rekonstrukce traumatické amputace, zejména v 
případě správné indikace a realistických očekávání na straně pacienta. 

Zdroje:

1. Rehabilitation of the Hand and Upper extremity 7ed (2021),  T, N. Skriven,  A. L. Osterman, J. M. 
Fedorzyk, P. C. Amadio, S. B,  Felscher, E. K Shin

2. Principles of Hand Surgery and Therapy (2017),  T. E. Thumble, G.  M. Rayan, J .E. Budoff, 
Baratz, D. J. Slutsky 

3. Emergency surgery of The Hand 4ed(2016), M. Merle, G. Dautel  
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Rehabilitace

1. týden
Rehabilitaci je možno začít 6. pooperační den, pokud byl 
pooperační průběh nekomplikovaný a hojení kůže probíhá 
příznivě. Rozhodujícím faktorem je stabilita osteosyntézy a 
její provedení, protože mnohdy je nutná transfixace IP 
kloubů drátem. Nicméně pokud je osteosyntéza relativně 
stabilní a klouby nejsou transfixované, pak je možno začít 
šetrnou pasivní, případně i aktivní mobilizaci jako po sutuře 
flexoru s extenzorem. V současné době jsou dobře 
propracované techniky pevné sutury flexoru a extenzorů (v 
zóně 4 a proximálněji), které umožňují časnou aktivní 
mobilizaci. Odesílající replantační chirurg by měl 
fyzioterapeutovi dát přesné informace, jaký typ a rozsah 
mobilizace je bezpečný v konkrétním případě. 
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  “Příběh NRX pásků začal vice než 20ti letou spoluprací terapeuta a ortotika. Viděli jsme, že se v 

rehabilitaci s ortotikou doplňujeme různými pohledy a zkušenostmi. Asi před 15 lety jsme začali 

pracovat s kineziologickými tejpy. Naším cílem bylo zvýšit propriocepci, usnadnit svalovou souhru, 

aktivovat ztracenou motoriku a zajistit biomechanickou stabilizaci. Byl to skutečně revoluční 

materiál, který nám dal nové možnosti, ale také překlenul propast mezi tradičními ortézami a 

jednoduššími aplikacemi formou pevného tejpu. Po několika letech jsme získali mnoho klinických 

zkušeností, ale také jsme viděli problémy, se kterými se potýkají uživatelé. Pro nás zdravotníky je 

snadné naučit se způsob aplikace, ale pro pacienta je to obtížné. Museli jsme trávit stále více času 

nad zácvikem pacientů o správné aplikaci, která byla nejen časově náročná, ale také omezila 

indikační skupinu pacientů, pro které jsme jej mohli použít. To bylo docela frustrující. Také jsme 

viděli nevýhodu, že jsme nemohli tejp znovu použít.

Proto jsme začali pracovat s myšlenkou vytvořit materiál, který by působil na pokožce tření. Velmi 

podobné tomu co dělá tejp. Cílem bylo vytvořit materiál, který bychom mohli stříhat jednoduše 

pomocí běžných nůžek, dále aby ho mohl pacient znovu použit a mohl být také často prán v 

pračce, nejlépe na 60°C. Naše první zkouška byla se silikonem, který byl potažen textilií, ale měli 

jsme spoustu problémů s omezeným napínáním a velmi účinným až agresivním třením které na 

pokožku působilo. Místo toho jsme se tedy zaměřili na minerální CR (chloroprene rubber) pěnu, 

která se označuje jako neopren. Normální neopren je obvykle založen na ropě, což také znamená, 

že může způsobit alergické reakce. Místo toho jsme zvolili minerální bázi, která je polymerována v 

poměrně složitém výrobním procesu. Vytvořili jsme tak materiál, který je bez latexu a také bez 

katalyzátorů, jako je ETU (Ethylene thiourea – urychlovač neoprenových kaučuků). Před 

zahájením testovací výroby jsme na Tchaj-wanu provedli rozsáhlé testy dráždivosti pokožky a 

také jsme realizovali testování materiálu. Provedli jsme i rozsáhlé testování promývání materiálu 

jak v 60 stupních, a vyšších, abychom zjistili, jak materiál obstojí. Fungovalo to výborně. Zjistili 

jsme, že 60 stupňové praní je mnohem hygieničtější, ale také znovu nastavuje polymerní řetězce 

v materiálu a vytváří tak odolnější pružnost.

NRX® páska byla poprvé vyrobena v roce 2015. Laminováním pružné smyčkové látky na horní 

povrch jsme získali požadovanou pružnost, která také umožnila stříhat materiál, aniž by 

docházelo k jeho roztřepení. Dalším krokem bylo najít vhodný fixační systém pro zajištění 

aplikace. V úzké spolupráci s některými partnery na Tchaj-wanu jsme našli zip s lisovaným 

háčkem formovaný vstřikováním, který jsme upravili tak, aby byl profil ještě nižší a silnější a 

nijak nenarušoval funkci nebo pružnost ortézy. V našich prvních testech jsme nejprve použili 

hladký třecí povrch pěny (bez perforování), ale zjistili jsme, že mikro perforace povrchu poskytuje 

větší stimulaci pokožky a zlepšuje její dýchání. Optimalizovali jsme i šířky na 30 mm pro aplikaci 

na palec a prsty, 50 mm pro aplikace na paži a předloktí a 110 mm pro zápěstí / loket.

Okénko do historie NRX® Strap
Autor: Thomas Eriksson, Produktový manažer, protetik, ortotik
MediRoyal Nordic AB Sweden a Mediroyal Asia Pacific Co Ltd Taiwan
Překlad citace: Gregorová Zuzana
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První testování proběhlo na pacientovi s neurologickým onemocněním, který měl pronační 

postavení předloktí a zápěstí. Dříve jsme zkoušeli využít spirálovitě aplikovaný kineziologický tejp. 

To fungovalo, ale pacient nesnesl silné tření pásky, které způsobilo kožní reakce. Viděli jsme také 

problémy ve chvíli, kdy si chtěl pacient tejp aplikovat sám s asistencí blízkých. Proto jsme použili 

jeden tah 50 mm NRX® pásky, který jsme ukotvili přes palec, abychom získali oporu pro CMC 

kloub. CMC kloub hraje zásadní roli v axiální rotaci ulny a radia, zejména při rotaci přes radio - 

karpální kloub. 50 mm materiál jsme ustřihli kónicky, aby nebylo kolem palce příliš mnoho 

materiálu, a zajistili jsme ho malým suchým zipem. Poté jsme umístili předloktí pasivně do 

neutrální / mírně supinované polohy a ovinuli páskou, kterou jsme aplikovali na předloktí přes 

mediální epikondyl humeru a ohyb lokte, abychom získali větší extenzi v lokti. Poté jsme připevnili 

pásek na paži přes biceps. Během prvních 10 minut jsme viděli významný rozdíl v pasivní pronaci. 

NRX® pásek pomáhal pasivně supinovat a zpomalil pronační pohyb. Protože jsme materiál 

nenapínali a facilitovali pacienta k supinaci, nevyskytli se žádné problémy s podrážděním pokožky. 

NRX® pásek postupně zpomalil pronaci, což z neuromuskulárního hlediska zajistilo svalu 

zvýšenou propriocepci, ale také jeho delší odezvu.

Pohyb pronace / supinace předloktí neprobíhá v konkrétním kloubu, ale spíše po celé délce rádia / 

ulny od Humero-radiálního kloubu dolů k DRUJ až RCJ. Střední část délky kostí radius / ulna jsou 

biomechanickým bodem osy rotace. Aplikováním materiálu nad danou oblast i pod ní můžeme 

efektivně zpomalit pronaci. Máme pozitivní zpětnou vazbu od pacienta a příbuzného, který při 

aplikaci pravidelně pomáhá. Opakovaným použitím stejného základu se pacient i jeho blízcí naučili 

správný postup aplikace a byli schopni najít způsob jak ji zdokonalit.

Po uvedení NRX® na trh jsme zjistili, že je třeba doplnit další vlastnosti materiálu s ohledem na 

požadavky při různých aplikacích. První na řadě byl NRX® Strap Double, který má na obou 

stranách dvojitou smyčkovou tkaninu a neposkytuje tak žádnou třecí plochu pro pokožku. NRX® 

Double má také schopnost kontrolovaného protažení, což z něj činí velmi užitečnou kotvu pro 

zadní a vnější rotaci kyčle. Také jsme viděli potřebu kvalitní stabilizace s téměř žádnou pružností, 

abychom zajistili větší mechanickou stabilitu. Proto jsme vyvinuli NRX® Strap Plus, který se 

většinou používá jako výztuha pro kotník, ale může také zajistit větší stabilitu při aplikaci na 

normální NRX® pásek.

Doposud jsme pro NRX® pásky vytvořili více než 30 různých standardizovaných aplikací, zejména 

pro končetiny. Získali jsme také mnoho zpětné vazby z oblasti neurorehabilitace v pediatrii, kde 

používají materiál děti s dětskou mozkovou obrnou k zajištění stability trupu, v době kdy se učí 

sedět. NRX® pásky se také hojně používají ve veterinární medicíně, kde mazlíčkům poskytne 

individuální řešení, které nebylo kvůli srsti s využitím tejpů možné.

Klinické zkušenosti s NRX® pásky se každým dnem zvětšují. Využívají ho denně terapeuti od 

Nového Zélandu a Malajsie po Itálii, Skandinávii, Maďarsko, Nizozemsko, Belgii a Německo. 

Neustálé pracujeme na zdokonalování produktu a již nyní vyvíjíme dvě další vlastnosti“. 
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Fyzikální terapii můžeme využít s různým cílem a podle toho využíváme působení 
elektromagnetického pole nebo mechanické energie. Mezi hlavními účinky, jichž můžeme docílit jsou 
zejména: analgetický, myostimulační, myorelaxační, trofotropní, antiedematózní, disperzní a 
odkladný. Často jde o kombinaci zmíněných účinků. Chtěla bych se v tomto článku zaměřit na 
trofotropní účinek a procedury s parametry trofotropního účinku.

Cílem trofotropního účinku je zvýšit prokrvení v dané oblasti (Poděbradský, Poděbradská, 
2009). Zvýšení prokrvení vede ke zlepšení výživy tkání a k urychlení regeneračních procesů. Trofika 
tkáně může být narušena z důvodu nedostatečného přívodu arteriální krve (např. Raynaudův 
syndrom, různé vazoneurózy, ischemické choroby končetin apod.), nedostatečného odvodu žilní krve 
(např. ischemické choroby končetin), nebo při poruchách inervace (polyneuropatie, Sudeckův 
algodystrofický syndrom, poškození periferních nervů). Trofotropní účinky fyzikální terapie můžeme 
rozdělit na: přímý, nepřímý a sympatikolytický.

Přímý trofotropní účinek nám poskytne například klidová galvanizace, hydrogalvan, vakuum 
kompresní terapie, nízkofrekvenční magnetoterapie nebo distanční elektroterapie. 

Klidová  galvanizace vede k eutonizaci prekapilárních svěračů a k omezení dráždivosti na 
straně anody a ke zvýšení dráždivosti na straně katody. Takže ji můžeme s úspěchem použít u 
čerstvých poúrazových stavů do 24 hodin od úrazu k podpoře novotvorby kapilár (anoda na 
místo hematomu nebo kontuze) i u neuralgií a neuropatií. Samozřejmě nesmí být v místě aplikace 
poškozen kožní kryt. Při akrohypestezii na horní končetině bude umístěna katoda na akru (na 
dlani) a anoda bude na CTh přechodu. Při akrodysestezii nebo fantomových bolestech to bude 
naopak. Subjektivní intenzita je prahově senzitivní (první pocit brnění), ale často nás zastaví právě 
max. proudová hustota, kterou si počítáme z plochy elektrody (respektive z elektrodové podložky, 
která nám plochu trochu zvětší). Tato maximální proudová hustota je 0,1 mA/cm2 (pokud máme 
větší a menší elektrodu, vypočítáme ji z plochy menší elektrody). Pokud chceme aplikovat galvanický 
proud na obě horní končetiny, můžeme na akra použít dělenou anodu nebo katodu. Nevýhodou 
klidové galvanizace je její leptavý účinek, proto musíme použít ochranné roztoky a podložku z 
buničiny nebo „vrstevnatou elektrodu“ složenou ze 3 vrstev buničiny a proloženou celofánem. 
Buničina by měla vždy o 1 cm přesahovat plochu elektrody a celofán o 1 cm buničinu.

Využití trofotropního účinku fyzikální terapie při terapii ruky

Autor: Mgr. Michaela Žváčková

Hydrogalvan můžeme s úspěchem využít při poruchách prokrvení z 
důvodu poruch tepenného systému, jako je morbus Raynaud a 
jiné vazoneurózy. 

V případě vazoneurózy vzniklé chronickým přetěžováním bychom 
chtěli galvanickým proudem snížit patologickou dráždivost 
prekapilárních svěračů, tím pádem použijeme anodu na horní 
končetiny čtyřkomorové lázně a katodu na dolní končetiny. 

V případě m. Raynaud na končetiny umístíme katodu a na CTh 
přechod anodu (obr. 1 - uložení elektrody na oblast CTh přechodu). 
Pokud hydrogalvan nemáme, můžeme to v tomto případě udělat tak, 
že deskovou katodu 20x20 cm umístíme na CTh přechod 
(samozřejmě s ochranným roztokem nebo s vrstevnatou elektrodou) 
a anodu ponoříme do nevodivé nádoby a do té vložíme horní 
končetiny (obr. 2). V tomto případě by maximální proudová hustota 
byla 40 mA. Pokud by ale desková elektroda měla menší plochu, 
vypočteme si maximální proudovou hustotu z ní! U vazoneuróz stačí 
aplikovat 2 – 3 x týdně ale dlouhodoběji – minimálně po dobu 4 
týdnů. Opět platí, že katoda zvýší dráždivost nervu (využití u 
hypestezie) a anoda sníží dráždivost nervu (využití u dysestezie). Při 
galvanoterapiích je nutná doba aplikace nejméně 30 minut.
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Další z možností je využití vakuum-kompresní terapie. U syndromu karpálního tunelu doporučuje 
Poděbradský a Poděbradská použití 1-2 kPa přetlak i podtlak a tyto parametry nepřekračovat ani při 
nedocílení změny barvy končetiny, doba aplikace je 20 – 30 minut. Pokud se při této diagnóze objeví 
cyanotická nebo modrá barva končetiny, je nutno zvýšit hodnotu přetlaku a snížit hodnotu podtlaku 
(nebo zkrátit dobu podtlakové fáze), tak aby došlo k normalizaci barvy končetiny ve válci 
(Szarowská, 2007; in Poděbradská a Poděbradský). Vakuum-kompresní terapii můžeme také využít 
u I. stupně Sudeckova algodystrofického syndromu – v tomto případě je dporučeno nastavit 
hodnoty přetlaku a podtlaku na 1 kPa a dále je nepřekračovat (i pokud při těchto hodnotách 
nedochází k barevným změnám na akru). U polyneuropatií a poruch arteriálního prokrvení 
používáme nejmenší hodnoty tlaků, které vyvolávají změnu prokrvení a akcentujeme lehce podtlak. 

Za zmínku také stojí trofotropní účinky distanční elektroterapie (DET) – konkrétně programy 
E16 a E48 – tzv. Efluxní proudy, kdy dochází k vazodilataci kapilár na podkladě zvýšeného efluxu 
iontů vápníku z buněk a tím k lokální vazodilataci na úrovni prekapilárních svěračů, a to povede také 
k myorelaxaci lokálních svalových spasmů. Byla zaznamenaná i novotvorba kapilár v ozařované 
oblasti. V oblasti horní končetiny můžeme takto podopořit trofiku u různých nekróz nebo u 
Raynaudovy choroby a vazoneuróz. Trofotropní účinky jsou popisovány i u nízkofrekvenční 
magnetoterapie.

Neměli bychom také zapomenout na přímé trofotropní účinky biolampy a laseru. Bylo 
potvrzeno, že při aplikaci laseru dochází k dodání energie buňkám ve stavu energetického deficitu, a 
to jim umožňuje přežít do obnovy krevního zásobení. Rozdíl mezi biolampu a laserem je, že 
biolampa sice vyzařuje polarizované světlo, to však není ani monochromatické, ani koherentní, z 
toho důvodu se udávají diskrétnější účinky biolampy.

Nepřímý trofotropní účinek je vázán na použití elektroterapie, kdy pomocí tzv. svalové 
mikropumpy zlepšíme žilní návrat. Následkem zvýšeného odvodu žilní krve dojde ke zvýšenému 
přívodu arteriální krve. Pro aktivaci svalové mikropumpy je nezbytné použít frekvenční modulaci 
aspoň 50 Hz, která se mění skokově v krátkých periodách (1s). Subjektivní intenzita je prahově až 
nadprahově motorická pro dolní frekvenci a podprahově motorická pro horní frekvenci. Pacient by 
tedy měl cítit pocit stažení a povolení, které se budou střídat v sekundových intervalech. Tímto 
zapojením zároveň docílíme i antiedematózního účinku. Pro povrchové svaly můžeme použít 
například  diadynamický proud (DD) CP (1 s 50 Hz, 1 s 100 Hz), pro hlubší svaly středofrekvenční 
proudy (spectrum: 50 a více Hz, sweep time 1 s, contour 1 %). Pokud chceme použít ze 
středofrekvenčních proudů dipólové vektorové pole – nastavíme rychlost rotace dipólu 1 s. (Obr. 3 – 
tertrapolární aplikace na předloktí při aktivaci svalové mikropumpy). Pokud chceme aplikovat DD 
proud delší dobu než 12 minut (6 minut bez přepólování), vypneme si na přístroji galvanickou složku 
nebo použijeme ochranné roztoky.
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Trofotropní účinek sympatikolytický je vázán na gangliotropní 
aplikaci. Empiricky bylo dokázáno, že nemodulovaný proud o 
frekvenci 100 Hz v intenzitě nadprahově senzitivní vyvolá 
vazodilataci v aplikační oblasti. Můžeme tedy využít například 
diadynamické proudy DF (100 Hz), nebo TENS proud kontinuální 
o frekvenci 100 Hz při bipolární nebo tetrapolární aplikaci 
středofrekvenčních proudů a ty aplikujeme na oblast 
sympatických ganglií nebo truncus sympaticus. Nás v terapii ruky 
zajímá ganglion stellatum, které se nachází před příčním 
výběžkem C7. Nejlépe na něj zacílíme vakuovými elektrodami 
(obr. 4 – zacílení na ganglion stellatum). Při cílení se musíme 
vyhnout oblasti štítné žlázy, proto vakuovou elektrodu 
umísťujeme za m. sternocleidomastoideus. Nebo můžeme zacílit 
na paravertebrální ganglia a elektrody dát paravertebrálně na 
stranu ošetřované horní končetiny do oblasti C4- C6 a C8 – TH1 
(obr. 5 – deskové elektrody 4x6 cm).

Gangliotropní aplikaci využijeme například u Sudeckova algodystrofického syndromu, nebo 
všude tam, kde nesmíme aplikovat fyzikální terapii přímo na horní končetinu a přitom 
ovlivnit trofiku. U Sudeckova syndromu nechceme a nesmíme zvýšit aferentaci z horní končetiny 
a chceme podpořit trofiku. Frekvence 100 Hz má navíc dle vrátkové teorie bolesti v intenzitě 
nadprahově senzitivní analgetický efekt. (Pozn.: Pokud však chceme proud pouštět analgeticky, 
musíme zvyšovat po 2 - 3 minutách intenzitu nebo frekvenci rozladit [udržovat subjektivně 
nadprahově senzitivní vjem], což při gangliotropní aplikaci nemusíme – intenzita stačí subjektivně 
nadprahově senzitivní na začátku aplikace a pak už se nezvyšuje, protože u sympatických ganglií 
nedochází k adaptaci).

Literatura:
1) Intenzivní kurz fyzikální terapie A Mgr. Urbana (2021)
2) PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-661-7. 
3) PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: 
Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
4) Přednášky Mgr. Urbana
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Jako terapeut pracuje od roku 1985 a od roku 1989 se specializuje na terapii ruky. Spolu s Věrou 
Beckmann-Friesovou učí od roku 2001 témata terapie ruky doma i v zahraničí. Svoje kurzy neustále 
rozvíjí tak, aby studenty seznamovaly s terapeutickými postupy s ohledem na „aktuální“ trendy a 
především co nejvíce prakticky. Ráda si vyměňuje názory a nápady s účastníky kurzu; tak se totiž 
rozvíjejí nové myšlenky, které jsou obohacením jejího klinicko-analytického myšlení. V rámci kurzů 
začleňuje do lekcí aktuální příklady ze své každodenní klinické praxe. Od roku 2004 pracuje 
dobrovolně v Mezinárodní federaci společností pro terapii ruky - IFSHT. Její učitelská činnost v 
zahraničí (např. V Singapuru nebo v Estonsku) jí umožňuje intenzivní výměnu poznatků s 
profesními kolegy, čímž rozšiřuje své obzory a perspektivy. Dále publikuje a snaží se rozvíjet 
povědomí o rehabilitaci ruky i mezinárodně.

Na podzim roku 2021 povede společně s kolegyní Verou Beckmann kurz na téma rehabilitace po 
poranění šlachového aparátu na ruce a seznámí nás s novými poznatky na poli jak chirurgie tak 
následné terapie. Její dlouholeté zkušenosti budou pro nás jistě velkým přínosem. Aktuální 
informace naleznete na www.terapieruky.cz

Sarah G. Ewald

medailonek

Dlahování v obrazech
ambulance Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha

Dlaha pro dítě s poporodní parézou BP, které 
začíná lézt. Dlaha zabraňuje „přepadávání“ ruky 
do palmární flexe v zápěstí a přitom umožňuje 
dorzální flexi – navádí ruku do dorzální flexe při 
lezení.

Pacient po poranění I.-III. prstu, sutura extenzoru palce a III. prstu ve 3.zóně, egalizace II v PIP kloubu. 
Dynamická dlaha pro III. prstu po dobu 6 týdnů – 1. extenze, 2. flexe, 3. relative motion splint po 6ti 
týdnech pro podporu aktivní extenze III. prstu.

Pacientka s revmatoidní artritidou, s tuhou flekční kontrakturou v oblasti MP kloubů II-V. Základní dlaha 
funguje jako podpora pro ADL – korekce ulnární deviace, podpora základních kloubů v extenzi s možnou 
flexí IP kloubů. Přídavný díl, kterým je možné dlahu změnit na redresní ve smyslu redresního tahu do 
extenze v MP kloubech a uvolnění kontraktur. 
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CHEAT CARDS – projekt společnosti EFSHT
přehledný tahák do každé praxe

Vzdělávací komise EFSHT vytvořila přehledné karty s nápovědami 

Jde o malé oboustranné kartičky, které budete mít vždycky po ruce

(do ČJ přeložila Mgr. Markéta Stránská)
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ČLENSKÉ POPLATKY 

Na základě seznamů zaslaných sekretariátem ČLS JEP, jsou v 
seznamech všichni aktivní členové. Mnoho z Vás ovšem nemá 
uhrazeny 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 
odhlaste 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 zodpovědnost. 

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 NEJSME POTOM 

SCHOPNI VÁS JAKKOLIV 

KONTAKTOVAT. 

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

Pokud svůj certifikát ještě nemáte, napište nám také 
prosím informaci s Vaší aktuální adresou na   

milada.cincerova@seznam.cz. 

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

úroveň článků. 

Uvedené příspěvky v 9.čísle Bulletinu 
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Výbor ČSTR 

WWW.TERAPIERUKY.CZ 

Na webu společnosti se nalézá záložka se 
seznamem nemocnic a pracovišť,  které  
jsou  schopny nabídnout specializovanou 
péči a terapii ruky. Mohou se 
zaregistrovat všechna pracoviště s 
kontaktní osobou, ať jde o chirurgickou 
nebo terapeutickou péči. 

Pojďme společně nabídnout jak 
pacientům, 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 
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