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Abstrakt
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou oboustranné
podkolenní amputace.

Cíle práce: Hlavním cílem této práce je seznámení a shrnutí teoretických i praktických
poznatků o oboustranné amputaci dolních končetin a zpracování kazuistiky pacienta
na danou diagnózu.

Metody: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, části obecné a speciální. Obecná část
zahrnuje poznatky vztahující se k tématu amputace dolních končetin, protetika dolních
končetin

a terapeutické metody u pacientů s amputací. Část speciální zahrnuje

kazuistiku pacienta s diagnózou oboustranná podkolenní amputace, obsahuje komplexní
kineziologické vyšetření, terapie a závěrečné zhodnocení efektu terapií.

Výsledky: Kazuistika byla zpracována v období jednoho měsíce v Rehabilitační klinice
Malvazinky. Aplikované fyzioterapeutické postupy přispěly k zlepšení celkového
zdravotního stavu pacienta.

Klíčová slova: amputace, protéza, rehabilitace, fyzioterapie

Abstract
Title of the thesis: Casuistry of physiotherapy treatment of patient with the diagnosis of
bilateral amputation below knee

Objectives: The main objective of this casuistry is framework and summary of
theoretical and practical knowledge of bilateral limb amputation and processing of case
report of patient with defined diagnosis.

Methods of the thesis: Bachelor thesis consists from two parts. The general and
special. The General part includes the knowledge related with amputations and
prosthesis of lower limbs, therapeutic methods and rehabilitation of patients with an
amputated extremity. The Special part includes casuistry of patient with diagnosis of
bilateral amputation below knee. It also contains complex kinesiological evaluation,
therapy and final evaluation of therapy effect.

Results: Patient casuistry was process in one month period at Rehabilitation clinic
Malvazinky. Applied physiotherapeutic process contributed to the improvement of
overall health condition of the patient.

Keywords: amputation, prosthesis, rehabilitation, physiotherapy
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1

Úvod
Tato bakalářská práce vznikla v rámci souvislé odborné praxe v Rehabilitační klinice

Malvazinky, kam jsem docházela v období od 8.1.2018 do 2.2.2018. Již druhý den praxe
jsem se seznámila s pacientkou, jejíž příběh mě velice zaujal, a proto jsem si ji vybrala
k napsání této bakalářské práce. Pacientka prodělala meningokovou meningitidu, ovšem
v jejím případě byla tato nemoc tak zákeřná, že bylo nezbytně nutné, aby pacientce
amputovali obě dolní končetiny a šest prstů na horní končetině. Vzhledem k diagnóze
pacientky a místě mého pracoviště, kde se specializují na pacienty po amputacích, jsem si
vybrala k napsání teoretické části téma amputace. V této části jsem popisovala obecné
informace o amputacích, možnosti protézování, rehabilitační péči u pacientů po amputaci
a možnosti sportování s tímto handicapem. Obsahem praktické části je kazuistika pacientky.
Kazuistika obsahuje anamnézu, vstupní vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý plán, popis
terapeutických jednotek, výstupní vyšetření, závěr vyšetření a zhodnocení efektu terapie.
V této části práce jsem se snažila využít poznatků z teoretické části a svých znalostí
ze studia. Cílem práce je zpracování teoretických informací o amputacích a témat s tím
souvisejících. Stěžejním cílem této bakalářské práce je vytvoření kazuistiky pacienta.

2 Část obecná
2.1 Amputace
V chirurgické terminologii se termínem amputace rozumí odstranění periferní části
těla. Nejčastěji dochází k odstranění končetin, ale může dojít i k odstranění prs,
pohlavních orgánů, vnitřních orgánů, atd. Pokud se jedná o končetiny a snesení v místě
kloubu, nazývá se tato amputace exartikulace. Důvodů k amputaci může být mnoho,
např. ischemie, infekce se sepsí, trauma, tumory aj. V mnohých případech je amputace
život zachraňující operace, ale můžeme se setkat i s funkčním nebo kosmetickým
významem [2,9,43].
Nejdůležitějším faktorem před operací je určení výše amputace. Záleží především
na rozsahu poranění, lokalizaci nádoru, cévních poruch, rozšíření infekce, apod.
K přesnému určení výše se používá angiografické vyšetření, které prokáže přímé cévní
zásobení až k místu amputace. Z funkčního hlediska lze dle schématu podle Zur Vertha
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rozdělit části končetin na důležité, méně důležité, bezcenné a překážející. Avšak cílem
by vždy mělo být dosáhnout ideálního pahýlu, který bude mít kvalitní okolní tkáň,
zachovalý kožní kryt, svaly a cévní zásobení. Takový stav pahýlu má větší předpoklady
k lepšímu zahojení operační rány. Obecně, čím delší je pahýl u dolních končetin, tím
menší je náročnost chůze s protézou. Délka amputované části končetiny je i odrazem
v psychické zátěži pacienta [28,32,43].
2.1.1 Typy amputací
Amputace můžeme rozdělit na gilotinové a lalokové, které ještě rozdělujeme
na otevřené a uzavřené. Gilotinové tzv. válečné, urgentní mají využití v akutních
stavech (válečných podmínkách) a při nejtěžších infekcích (plynová gangréna). Tento
výkon se v dnešních podmínkách zřídkakdy používá [9,15,43].
Gilotinové amputace
Operace vypadá tak, že se protnou všechny tkáně až ke kosti ve stejné rovině
jedním řezem. Takto se rána ponechá otevřená a nezašitá. Proto řadíme gilotinové
amputace mezi otevřené. Ihned po takovéto operaci musí následovat

reamputace,

revize nebo plastická úprava pahýlu, z důvodů ideálního stavu pahýlu pro protézování.
Reamputací se myslí reamputace proximálnější části končetiny, revizí odstranění
granulační a jizevnaté části, zkrácení kosti a zmodelování měkkotkáňového laloku a
plastickou úpravou už jen modulace měkké tkáně [14,43,9].
Lalokové amputace
Nejběžnějším a nejstandardnějším přístupem je laloková amputace, při které se
operatér snaží o lalokové řezy s postupným schodovitým protínáním jednotlivých vrstev
[3]. Lalokové řezy umožňují ideální krytí skeletu kůží, fascií a svalem. Vhodné je zašít
tyto tkáně tak, aby vzniklá jizva byla mimo část pahýlu, na který bude kladen největší
tlak v protéze. Vhodný pahýl pro protézování je takový, který má kónický tvar
a zachovalou motoriku. Toho se dá dosáhnout myoplastikou a myodézou. Myoplastika
je spojení protilehlých svalů, antagonistů např. flexorů a extenzorů, přes vrchol pahýlu.
Myodéza je vznik nového svalového úponu (např. adduktoru), který umožňuje
zachování funkce daného svalu a zároveň tak předchází vzniku kontraktur [9,11,14].
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2.1.2 Druhy amputací dolních končetin podle lokalizace


hemipelvektomie - odstranění celé dolní končetiny a také poloviny pánve



exartikulace v kyčelním kloubu - odstranění celého femuru, ponechání pouze
acetabula, z kterého je odstraněna i chrupavka



femorální amputace - není přesně určené místo amputace



exartikulace v kolenním kloubu - odstranění kondylů femuru v transverzální
rovině s ponecháním čéšky, která tvoří nášlapnou plochu a zároveň umožňuje
zachování funkce stehenních svalů



transtibiální amputace - důležitým faktorem u této amputace je ponechání delší
fibuly než tibie, jinak není přesně vymezené místo amputace; nejčastěji je
provedena amputace v horní třetině bérce; krátký pahýl se sice lépe hojí, ale je
méně vhodný k protézování a zvyšuje energetickou náročnost při chůzi



amputace v oblasti hlezna a nohy - v této oblasti dolní končetiny se nachází
mnoho kloubů, a proto existuje více chirurgických přístupů



amputace prstů – pokud je to možné, vždy by měla být snaha ponechat alespoň
část palce, který má zásadní funkci, amputace ostatních prstů neohrožuje nijak
zvlášť funkci nohy [9].

2.1.3 Amputace v oblasti bérce
U transtibiální amputace je stále otázkou v jaké výšce je vhodné amputaci
provést. Záleží na zkušenostech chirurga, konzultaci s protetikem, stavu pacienta. Jak
krátké, tak dlouhé podkolenní amputace mají své pro a proti. U dlouhých transtibiálních
operacích je výhodou dlouhá páka a větší plocha na rozložení síly, ale jinak nemá žádné
funkční svalové výhody. Standardní, krátké transtibiální amputace jsou specifické tím,
že je vždy fibula o 1 až 2 cm kratší než tibie a to proto, aby kostní prominence byla co
nejmenší a následně docházelo k co nejmenším otlakům. Pokud by operatér chtěl
zamezit i sebemenšímu pohybu fibuly vůči tibii, musel by použít tzv. kostní můstek,
ale tato operace je mnohem složitější a provádí se zřídkakdy [22,36].
2.1.4 Amputační pahýl
K vytvoření amputačního pahýlu dochází již na sále. Pahýl může mít tvar kónický,
cylindrický a kyjovitý. Operatér by se měl snažit o vytvoření cylindrického pahýlu, ale ne
vždy je mu to umožněno. Tvar pahýlu ovlivňuje stav okolních měkkých tkání a svalů. Pro
následné protézování pahýlu je nejvhodnější tvar cylindrický. U kónického tvaru je
nedostatek svalové hmoty a pahýl ztrácí svou sílu, kyjovitý tvar má naopak velké množství
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měkkých tkání, díky kterým následně dochází k častým otlakům a způsobují i velký
problém v protézování. Finální tvar pahýlu vzniká až přibližně za půl roku od operace a je
pro pacienta do budoucna velice důležitý . V průběhu této doby se o pahýl musí starat
fyzioterapeut, ale i sám pacient. Zpočátku je pahýl oteklý, bolavý, se zhoršenou
pohyblivostí a posunlivostí měkkých tkání. Tvar pahýlu je pro pacienta do budoucna velice
důležitý [1,15,43].

2.1.5 Fantomové bolesti a pocity
Fantomové bolesti se objevují u 80% pacientů. Dříve se fantomové bolesti
popisovaly jako psychologické problémy, ale dnes se ví, že vznikají v míše a mozku.
Bolest je charakterizována jako pálení, pulsování, vystřelování a nejintenzivnější je
v chybějící distální části končetiny. Pouze 10% pacientů uvádí nesnesitelné bolesti.
Bolest se může vyskytovat záchvatovitě nebo trvale. Mnohdy se stane, že samovolně
vymizí i bez léčby, ale běžně se využívá medikamentózní léčby, fyzikální terapie (např.
elektrická stimulace, ultrazvuk, pozitivní i negativní termoterapie, akupunktura)
a rehabilitačních technik. V některých případech se

přetrvávající bolesti řeší

i neurochirurgickou revizí nervového pahýlu.
Fantomové pocity neprovází bolest, ale popisují se jako tzv. halucinace, kdy
pacient má různorodé pocity (např. svědění) v oblasti chybějící části. Tento stav se
projevuje ihned po operaci a může trvat několik týdnů až roků. Jelikož nevyvolává
bolest nepovažuje se za patologický, a proto se klinicky nijak neřeší [6,10,38].

2.2 Ortopedická protetika
Dle studie, která byla provedena ještě v minulém století využívá 70-90%
amputovaných pacientů protézu a zbytek se pohybuje na invalidním vozíku. K tomu,
aby se na protéze vůbec začalo pracovat, potřebují protetici znát všeobecné informace
o pacientovi – věk, pohlaví, onemocnění vnitřních orgánů, pohybového aparátu, fyzický
a psychický stav. Pahýl by měl být zcela zahojený a jizva by měla být klidná, což trvá
zhruba 6 týdnů. Celkové poznatky o pahýlu jako je stav pokožky a jizev, délka pahýlu,
úroveň amputace, amputační technika, stav prokrvení, stav svalstva, pohyblivost pahýlu
a jeho zatížitelnost jsou samozřejmostí [9,17,28].
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Zpočátku pacient obdrží prvotní vybavení, které je podobné finální protéze, liší se
pouze v lůžku, které se v průběhu přizpůsobuje tvaru pahýlu. Protéza se skládá ze 3
částí – lůžka (pahýlové objímky), trubkové konstrukce, chodidla. Trubková část je
většinou vyrobena z titanu, který je lehký, velmi pevný a pružný. Chodidla mohou být
pevná nebo dynamická. Standardně se používají pevná chodidla, vyrobená
z mechanicky odolných materiálu, např. z plastu nebo dřeva. Dynamická chodidla
využívají fyzicky aktivní pacienti, především vrcholoví sportovci.
Podle stupně aktivity pacienta mu je po 3-6 měsících od prvovýroby přidělena
další protéza. Kategorií stupňů aktivity je 5. Stupeň 0 je pacient nechodící, stupeň 1 je
interiérový typ pacienta, stupeň 2 je limitovaný exteriérový typ pacienta, stupeň 3 je
nelimitovaný exteriérový typ pacienta a stupeň 4 je nelimitovaný exteriérový typ
uživatele se zvláštními požadavky. V praxi to znamená, že mladý aktivní člověk bude
mít jiný druh protézy než starší pacient, pohybující se převážně v domácím prostředí
[20,28,39].
2.2.1 Protézování bércové amputace
Využívají se dva typy protézování bércové amputace. Prvním typem je PTB,
který se liší od klasické KBM protézy opřením pahýlového lůžka v oblasti šlachy
čtyřhlavého svalu a vytvořením výdutě v zákolenní jamce. Celá protéza se zhotovuje
ve flekčním postavení kolenního kloubu. Tento typ se u nás ovšem neprovádí
u amputací doporučených po cévních onemocnění, naopak je tomu například v Dánsku.
Druhým typem je KBM, neboli Kondylen-Bettung-Münster. Tento typ by měl zamezit
otlaku na čéšku, patelární vaz a podkolenní oblast. Protéza na pahýlu drží díky obepnutí
mediálního a laterálního kondylu femuru. Nemělo by docházet k pístovému pohybu
nebo sklouzávání protézy.

Protézování je velice komplikovaný a zdlouhavý proces v průběhu, kterého
může dojít k mnoho chybám. K nejčastějším patří defekty v oblasti distální části tibie,
způsobené špatným tvarem lůžka, nevhodná délka protézy, valgozita kolenních kloubů,
způsobená špatným mechanickým nastavením protézy, špatně zvolený typ a velikost
chodidla, hmotnost protézy, velký tlak na čéšku atd.

Jelikož pacient používá protézu průměrně 7 hodin denně je žádoucí, aby byla
ideálně zrekonstruována a pacient ji mohl bez problému využívat. Pokud tomu tak není,
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dochází k nerovnoměrnému zatěžování dolních končetin, špatnému stereotypu chůze
a celkovým degenerativním změnám [18,31,35].

2.3 Terapeutická péče o pacienta po amputaci dolních končetin
Stav po amputaci končetin zasahuje do všech sfér života člověka. Ovlivňuje
pacientův psychický i fyzický stav, proto musí být následná péče o pacienta komplexní.
Komplexní péčí se rozumí multidisciplinární tým pracovníků, který se stará o pacienta
v podstatě celý život, jelikož v jeho průběhu může dojít k změnám zdravotního stavu,
okolního prostředí, protézy, fyzického stavu apod. Multidisclipinární tým se skládá
z fyzioterapeutů, lékařů, ošetřovatelů, psychologa, ergoterapeutů a protetiků. Ošetřovatel
provádí běžnou zdravotnickou péči, učí pacienty bandážovat pahýl, pečovat o pahýl
a převazuje vzniklé defekty. Protetik zhotovuje protézu a individuálně se věnuje pacientovi
při její úpravě. Ergoterapeut má za úkol pacienta naučit navlékat si protézu, být
soběstačným při běžných denních činnostech a zvládat přesuny z lůžka na vozík. Psycholog
nejčastěji pomáhá těm pacientům,

kteří se těžko psychicky vyrovnávají se ztrátou

končetiny. Pomoc psychologa potřebují i pacienti, kteří ztrácí oporu rodiny nebo nemají
sociální zázemí. Již v brzké době po amputaci je psycholog přizván k pacientovi a snaží se
o motivaci pacienta, podporu a zvýšení jeho sebejistoty. Každý z těchto pracovníku má

v průběhu terapie nezaměnitelnou úlohu, avšak tvrdím si říct, že fyzioterapeut se
dostává do kontaktu s pacientem nejčastěji a jeho práce je jednou z nejdůležitějších
[4,17].

Komplexní péči o pacienta lze rozdělit na 4 fáze.


předoperační fáze – v této části rehabilitace by se fyzioterapeut měl zaměřit, jak
na fyzickou, tak psychickou stránku pacienta. Pacient musí být informován
o důvodech amputace a následných postupech po jejím provedení.
Nejdůležitější je pacienta motivovat ke spolupráci.



pooperační péče – nejdůležitější část komplexní péče, kdy dochází k hojení
chirurgické rány, tlumení bolesti, redukce otoku, tvarování pahýlu, zachování
nebo zlepšení rozsahů pohybu, zvýšení fyzické zdatnosti



prvovybavení protézou – toto období je zhruba 6 týdnů po operaci, pacient se
učí manipulovat s protézou a lokomoci s protézou



následná péče – trvá spoustu let, jelikož tento handicap je celoživotní [21,23,31]
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2.3.1 Fyzioterapeutická péče o pacienta
Před zahájením terapie si fyzioterapeut pacienta řádně vyšetří a sestaví
individuální fyzioterapeutický plán. S tímto plánem pacienta seznámí, prodiskutuje celý
jeho průběh a jeho případné další možnosti rehabilitace. K dosažení úspěšného výsledku
je zapotřebí spolupráce pacienta po celou dobu terapie.
Obsah fyzioterapeutického plánu


péče o operační ránu a pahýl



polohování



prevence kontraktur



vertikalizace



respirační fyzioterapie



kondiční cvičení



léčebná tělesná výchova,



udržení a zlepšení rozsahů pohybů



zvýšení svalové síly



nácvik soběstačnosti v denních aktivitách



škola chůze



nácvik manipulace s protézou
[14,31]

Péče o pahýl a jizvu
Pahýl se fyziologicky mění

v průběhu půl roku od operace. Poté se mění

v závislosti na kvalitě pooperační rehabilitace a ošetřovatelské péče. Fyzioterapeut má
svého pacienta také naučit samostatnosti v péči o pahýl a hygienu pahýlu. [2,20,28]
Bandážování
Bandážování se provádí ihned po vytažení drenů. Používá se elastické obinadlo,
kterým se vytvoří klasová vazba od periferie směrem proximálním. Speciálně u stehenní
amputace jde obinadlo až nad kyčel a otočí se kolem pasu, u bércové amputace pouze
nad koleno. Napomáhá tvarovat pahýl do kónického tvaru, který je výhodný
pro následné protézování. Bandážováním se také zamezí otokům pahýlu. Místo
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klasického elastického obinadla se používají i kompresní ponožky či návleky
[28,29,40].

Polohování
Polohování by mělo zamezit vzniku kontraktur. Polohovat pacienta můžeme již
druhý den po operaci. K zajištění polohy se využívají polštáře, pytlíky s pískem, měkké
válce, antidekubitní pomůcky. Jinak se polohuje pacient s bércovou amputací a jinak se
stehenní amputací. U bércové amputace polohujeme pacienta do extenze v kolenním
kloubu, většinou vleže na zádech, abychom zamezili vzniku flekční kontraktury
v kolenním kloubu. Můžeme polohovat pacienta i vleže na břiše, kde využijeme
zátěžových váčků (1-2 kg), které položíme na distální část pahýlu. Pacienty po stehenní
amputaci nejčastěji polohujeme tak, abychom zamezili zkrácení flexorů a abduktorů
kyčelního kloubu. Opět můžeme využit polohu jak na břiše, tak na zádech, ale vždy
s extenzí kyčelního kloubu. Pacient nesmí strávit moc času v sedu a musí se vyvarovat
špatným úlevovým polohám, které mohou vést ke vzniku kontraktur [14,20,29,42].

Otužování
Ihned po zahojení kůže, jizvy a vyndání stehů lze pahýl otužovat. Princip
otužování spočívá ve střídavém omývání pahýlu teplou a studenou vodou. Při vyšší
teplotě vody dojde k dilataci cév a lepšímu prokrvení tkání, studená voda naopak
způsobí vazokonstrikci cév. Otužování se provádí několikrát v průběhu dne po dobu 10
až 20 minut, ale vždy musí být ukončeno studenou vodou [17,29,41].

Kartáčování
V rámci zvýšení citlivosti v oblasti pahýlu se využívá senzomotorické stimulace.
Citlivost pahýlu je velmi důležitá pro vnímání protézy, kterou pacient používá.
Kartáčování lze využít při sprchování, ale i přímo na suchou kůži. Kartáčuje se
kartáčem s měkkými vlákny, který nepoškodí kůži [20,29,41].

Hygiena pahýlu
Jelikož se pahýl v protéze nebo bandáži příliš potí je nutné o něj dostatečně
pečovat. Nejčastěji stačí omývat vodou a použít mýdlo, které nevysouší pokožku.
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Důležitá je pravidelnost. Prevencí proti vysoušení kůže je použití krému. který pokožku
dostatečně

promastí.

Vhodné

jsou

i

koupele

v heřmánku,

nebo

v roztoku

hypermanganu. Tyto koupele mají dezinfekční a protizánětlivé účinky [12,28].

Péče o jizvu
Ihned po vyndání stehů, což je zhruba 6 týdnů po operaci, se může zahájit péče
o jizvu, kterou můžeme provádět různými způsoby. Nejběžnější je masáž, ta přispívá
k správnému napětí měkkých tkání v okolí jizvy. Můžeme ji provádět i před vyndáním
stehů, protože nezasahuje přímo do jizvy, je velice jemná a je provedená pouze bříšky
prstů. Využívá se třecích a tepacích masážních hmatů. Po vyndání stehů lze přistoupit
na tlakovou masážní techniku přímo v místě jizvy. Cílem masáží je zabránění vzniku
srůstů měkkých tkání pod operační ranou, prokrvení tkáně a odstranění otoku. V rámci
techniky měkkých tkání se dá využit i „míčkování“ [9,8,42].

Škola chůze
Předtím než se pacient naučí chodit s protézou, musí s ní umět dobře
manipulovat. Fyzioterapeut by měl naučit pacienta s protézou účelně, bezpečně a dobře
zacházet. Pokud toho není pacient ze zdravotního hlediska schopen, je nutná instruktáž
rodinných příslušníků. První fází před zahájením chůze je nácvik stoje na zdravé noze
ve vysokém chodítku. Pokud toto pacient zvládne, může se postavit do nízkého
chodítka a poté používá pouze francouzské berle. Po obdržení protézy se pacient učí co
nejdříve stát, přenést váhu do protézy a musí si také zvyknout na tlak v neobvyklých
místech pahýlu, který způsobuje objímka protézy. Velkým problém zpočátku bývá
nedůvěra pacienta v protézu. V rámci terapie lze využit prostý stoj u žebřin nebo
v bradlech, kdy den ode dne zvyšujeme čas strávený ve stoji. Pokud se pacient cítí jistě
ve stoji, může se přistoupit na přenáší váhy z jedné končetiny na druhou za stálého
přidržování horních končetin. Následující fází je chůze v bradlovém chodníku. Pokud se
pacient cítí jistě a stabilně, lze přejít na chůzi ve volném prostoru s chodítkem, následně
s dvěma

francouzskými holemi. Zpočátku se tedy začíná chůzí v chodítku, poté

s čtyřdobou chůzí s částečným zatížením a přechází se na chůzi dvoudobou. V průběhu
nácviku chůze s pomůckami lze trénovat chůzi po nakloněné rovině, po schodech,
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mezi překážkami a na závěr chůzi v terénu – dlažební kostky, trávník, kamenitá cesta,
atd. [14,20,34].

Cílem nácviku chůze je naučit pacienta správnému stereotypu chůze
bez pomůcek, pouze s protézou. Pokud si pacient není zcela jistý v chůzi bez pomůcek,
lze využít pouze jednu francouzskou holi, vycházkovou hůl nebo trackovou hůl a to
vždy na straně zachovalé končetiny. V rámci terapie je nutné brát ohled na zdravotní
stav pacienta, jeho svalovou sílu, stav kloubů a adaptaci na protézu. S postupným
navyšováním zátěže pacienta při chůzi s protézou, která je mnohonásobně energeticky
náročnější než chůze zdravého člověka, bychom měli i dané svalové skupiny posilovat
například na stepperu nebo rotopedu [20,31,34,35].

Nácvik pádu
Z jednoho provedeného výzkumu vyplývá, že v průběhu roku upadlo alespoň
jedenkrát 52% pacientů s amputací dolní končetiny. V důsledku pádu dochází k dalším
zraněním a zkomplikování rehabilitace, ale především větším obavám a strachu
pacientů při chůzi. Z tohoto důvodu je velice důležité trénovat i nácvik pádů [27].
Než se s nácvikem začne, musí se zohlednit věk a zdravotní stav pacienta.
Zpočátku se začíná v nižších polohách jako je například klek na více žíněnkách. Cílem
cviku je naučit pacienta tlumit a brzdit pád horní končetinou a to tak, že nejdříve dopadá
na vnější okraj ruky a postupně přes ohnutý loket se převalí na rameno a záda. Pokud je
pacient zdatný a toto cvičení zvládá, může se přejít do vyšších poloh a odebrat žíněnky,
které se dají nahradit například jen karimatkou [14].

Fyzioterapeutické metody
V České republice se u terapie pacientů s amputací využívají metody, které lze
využít všeobecně u všech diagnóz. V USA testovali účinky „NPWT with VAC“ , což
v celém znění a překladu znamená terapie ran negativním tlakem s uzavřeným
vakuovým systémem. 17 pacientů po transfemorální amputaci

podstoupilo osmi

týdenní plán, zaměřený na posílení svalů kyčelního kloubu amputované končetiny.
Cvičení probíhalo dvakrát týdně vždy s použitím protéz. Zpočátku byla periodizace
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nastavena na tři série po deseti opakování, postupně se dle stavu pacienta opakování
navyšovala. Již po osmi týdnech se výrazně zlepšila svalová síla svalů kyčelního kloubu
amputované končetiny a došlo dokonce i k lepší lokomoci s protézou. U pacientů, kteří
mají krátký pahýl je tato terapie žádoucí, jelikož mají více neaktivní hmoty, větší
morfologické změny, větší procento tuku a celkově horší stereotyp chůze [30,37].
Metoda s využitím zrcadel tzv. zrcadlová terapie se využívá od roku 1996, kdy ji
neurolog Ramachandran popsal. Tato terapie spočívá ve vytvoření představy, iluze
o pohybu amputované končetiny, která je obrazem zdravé nohy v zrcadle. Prakticky to
probíhá tak, že pacient sedí na lehátku a mezi zdravou končetinou a pahýlem má
zrcadlo. Provádí pohyby zdravou končetinou a sleduje a pozoruje v zrcadle, jak se
amputovaná dolní končetina pohybuje stejně jako zdravá. Touto metodou chceme
docílit stimulace motorického centra v mozkové kůře, díky čemuž dochází k zmírnění
nebo dokonce přerušení fantomových bolestí. Tato metoda je u nás celkem oblíbená,
protože je dostupná a levná. Měla by se aplikovat minimálně pětkrát denně v krátkých
intervalech [19].

K osvědčeným metodám u lidí s amputací dolních končetin patří podle Dartera
et al. využití běžeckého pásu. Během jeho výzkumu, který trval osm týdnů, přičemž
tréninková jednotka byla třikrát týdně po 30 minutách, zjistil, že došlo k symetrii kroků,
zrychlení chůze a zmenšení energetického nároku na chůzi zhruba o 10%. Přidruženými
výhodami bylo zlepšení kardiovaskulárního aparátu a celkové zvýšení funkčnosti
organismu [7].
2.3.2 Fyzikální terapie
Fyzikální terapie u pacientů s amputací podporuje hojení, zmenšuje otok,
zmírňuje bolest a fantomové bolesti a působí myorelaxačně. Vhodná fyzikální terapie
u pacientů:



termoterapie – rozdělujeme ji na pozitivní a negativní termoterapii. Do této
fyzikální terapie řadíme i hydroterapii. Využívá se studené a teplé sprchy
pahýlu, uhličité, vířivé, perličkové a plynové koupele. Účinkem termoterapie je
zvýšení průtoku krve a tím i lepší regenerace tkání.

13



mechanoterapie – v rámci mechanoterapie se využívá prostého polohování
pahýlu, masáží (poklepových, tlakových), kartáčování, „míčkování“, stimulace
ježkem, ale spadá sem i podtlakově-přetlaková terapie.



ultrazvuk – účinky ultrazvuku jsou zvýšení průtoku mezitkáňové hmoty,
membránového metabolismu, kolagenové flexibility, zlepšuje buněčnou
propustnost, proliferaci buněk a vazodilataci. Na základě těchto účinků dochází
k rychlejšímu

hojení

ran.

Nízkofrekvenční

ultrazvuky

mají

dokonce

i protibakteriální účinky. Ultrazvuk by neměl být používán u osob s kovovým
implantátem, kardiostimulátorem, akutní infekcí, hemoragickou diatézou,
nádorovým onemocněním, dekompenzovaným srdečním selháním a u těhotných
žen.


magnetoterapie – spadá do bezkontaktní elektroterapie. Magnetoterapie
ovlivňuje imunitní systém pacienta, autonomní nervový systém, ale dokonce
i hormonální systém. Na základě rozšíření cév může dojít k odplavení toxinů,
způsobujících bolest. K tlumení bolesti přispívá uvolnění endorfinů, které mají
analgetický účinek. Kromě těchto účinků má i myorelaxační a antiedematózní
účinky. Opět je kontraindikovánu u těhotných žen.



elektroterapie – v elektroterapii se využívá galvanoterapie, která má dobrý vliv
na fantomové bolesti a bolesti pahýlu, nízkofrekvenční terapie (např. Träbertovy
proudy, TENS proudy) a nebo elektrostimulace. Elektrostimulace je vhodná
k aktivaci ochrnutých svalů, zvýšení průtoku krve a následnému dobrému hojení
ran.



fototerapie – hojně se využívá ve fototerapii laser a to především k hojení jizev.
Kromě toho má laser i termické, fotochemické a analgetické účinky. Rozlišuje
se dávkování laseru u akutních a chronických jizev. V rámci fototerapie lze
využít i biolampu [5,33,41].

2.4

Sportovní aktivity pacientů s amputací dolních končetin
Sportovní aktivity u amputovaných jedinců mají velký význam. Slouží jako

prevence kardiovaskulárních onemocnění, vedou ke zvýšení kondice, získání obratnosti,
nové dovednosti. Kromě toho fyzická aktivita působí na psychický stav jedince
a dlouhověkost. Vzhledem k tomu, že většina sportovních aktivit se provádí minimálně
ve dvojicích, spíše ve skupinách, dochází i k znovuzařazení do sociálního života.
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Průzkumem bylo zjištěno, že u pacientů s amputací je nejoblíbenější bowling, tanec,
rybaření, práce na zahradě, golf,ale i basketbal, cyklistika, horolezectví, fotbal, plavání,
bruslení, lyžování [3,8,24].

3

Část speciální

3.1 Metodika práce
Práce s pacientkou probíhala v období od 9.1.2018 do 1.2.2018 v Rehabilitační
klinice Malvazinky pod odborným dohledem fyzioterapeutů.
Před zahájením dlouhodobé terapie byla pacientka seznámena se zpracováním
a využitím všech osobních informací pro bakalářskou práci. Pacientka byla přítomná
na klinice po celou dobu mé praxe, snažila jsem se za ní docházet alespoň dvakrát
v týdnu, a to vždy v dopoledních hodinách. Rehabilitační klinika Malvazinky má
vyhrazeno 30 minut na individuální fyzioterapii, ale v rámci mé praxe mi bylo
umožněno se pacientce věnovat až 60 minut.
V rámci komplexní péče o pacienta na klinice měla pacientka k dispozici
pravidelnou terapii s ergoterapeutkou, která se dostatečně věnovala horním končetinám
pacientky, především nácvikům úchopů, jemné motoriky, atd. Z tohoto důvodu jsem se
již této péči nevěnovala.
Terapie většinou probíhaly v tělocvičně nebo ve cvičebně na terapeutickém
lehátku. K zlepšení stavu pacientky jsem v průběhu terapii využívala především
techniky měkkých tkání, postizometrickou relaxaci podle Lewita, postizometrickou
relaxaci s protažením podle Jandy, mobilizace, kondiční cvičení, analytické posilování,
aktivaci hlubokého stabilizačního systému, tejpování, školu chůze, jízdu na rotopedu.
S pacientkou jsme se shodly na tom, že se budeme snažit o provádění všech cviků
a terapii s protézami, protože pacientka chce žít plnohodnotný život, kdy ji nebude její
postižení v ničem omezovat a chce, aby se k ní přistupovalo jako k běžnému pacientovi
se všemi končetinami. Z tohoto důvodu byla i většina vyšetření provedena s oběma
protézami.
Použité pomůcky při terapiích – gymball, molitanový míček, Airex, Bosu,
Procedos.
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Pacientka podepsala informovaný souhlas pod jednacím číslem – 014/2018 , který
byl schválen 23.1.2018 a je k této práci přiložen.

3.2 Anamnéza
Vyšetřovaná osoba: T.B., žena
Ročník: 1991
Diagnostický souhrn (po propuštění z nemocnice):
A394,A390,G01 Meningokoková sepse s meningitidou, původce Neisseria meningitidis
G409 Epileptický paroxysmus typu grand mal 22.6.2017
F500 Mentální anorexie, nízký perorální příjem, kachexie
R572, R651 Septický šok, multiorgánové selhání
N170 Selhání ledvin s tubulární nekrózou při šoku a DIK, v úvodu CVVHD, t.č. závislá
na intermitentní hemodialýze (3x týdně), Permcath od 21.6.2017
D65,D684,D695 Diseminovaná intravaskulární koagulopatie, stp. masivní podávání
krevních derivátů, periferní končetinové nekrózy, st.p. amputaci DKK v bércích, st.p.
periferních amputacích prstů na rukou
J9600, J80 Respirační selhání hypoxemické, ARDS, OTI, UPV 13.4.-8.6.2017
J90 Fluidothorax bilaterálně, stp. drenáži vpravo
Z930 Tracheostomie 4.5.-19.6.2017
N390, B956 Infekce močových cest, Pseudomonas aeruginosa, producent MBL
Status praesens 9.1.2018:
Subjektivní:

Pacientku mírně pobolívá levý pahýl a je nevyspalá z důvodů brzké ranní

dialýzy, ale jinak se cítí dobře.
Objektivní:

Výška (s protézami): 158 cm
Váha (s protézami): 40 kg
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Tlak: 117/75
Teplota: 36,3 C
Dominantní ruka: pravá
Pomůcky: bércové protézy, nordic walking hole, invalidní vozík
Dieta:

vysokokalorická,

s vysokým

obsahem

bílkovin,

snaha

o maximální příjem potravy
Pacientka je orientovaná místem, časem, osobou, ochotná spolupracovat. Je plně
samostatná při ADL. Zvládá si samostatně nandat i sundat protézy, přesunout se
na vozík a zvládá i chůzi bez pomůcek na krátké vzdálenosti.
Rodinná anamnéza:
V rodině pacientky se nevyskytují žádná závažná dědičná onemocnění. Pacientka má
dva sourozence, mladšího bratra (24 let) a starší sestru (31 let).
Osobní anamnéza:
Dřívější onemocnění: viz. diagnostický souhrn
Nynější onemocnění:
St.p. amputaci v obou bércích (amputace proběhla 22.4.2017) a prstů rukou. Pacientka
je dependentní na kontinuální dialýze, dne 21.6.2017 byl zaveden permcath nefrology
v oblasti pod pravým klíčkem.
Farmakologická anamnéza:
Furorese 125mg tbl. ½-0-0
Gynekologická anamnéza:
Pacientka od nástupu nemoci nemenstruuje, antikoncepci již 2 roky nebere
Abusus:
neguje
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Alergologická anamnéza:
neguje
Pracovní anamnéza:
Pacientka studuje vysokou školu pedagogickou
Sociální anamnéza:
Pacientka bydlí u rodičů v jednopatrovém domě
Sportovní anamnéza:
Pacientka byla zavodní cyklistka, pravidelně trénovala 6x týdně až 3 hodiny denně,
lyžovala, posilovala
Předchozí rehabilitace:
Pacientka neuvádí žádné předchozí rehabilitace
Indikace k rehabilitaci:
Rehabilitace pacientky po amputaci dolních končetin v bérci.
Indikované: individuální LTV, skupinové cvičení pro amputáře, škola chůze

3.3 Vstupní kineziologický rozbor
(9.1.2018)
3.3.1 Vyšetření pahýlů a jizev
Aspekcí: Pacientka byla vyšetřena v leže na zádech, ve spodním prádle, bez protéz
Pahýly – pravý pahýl má spíše tvar válcovitý, levý pahýl kuželovitý, na levém pahýlu
má pacientka přikrytou ranku náplastí, bilaterálně - přirozené zabarvení kůže,
bez klidové potivosti, bez ztráty ochlupení, bez otoku
Jizvy – zahojené, klidné, bez stehů, na levém pahýlu malá otevřená ranka v oblasti jizvy
(zakryto náplastí)
Palpací: Pacientka byla vyšetřena v leže na zádech, ve spodním prádle, bez protéz
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Pahýly – pravý pahýl v distální části má více měkké tkáně, levý pahýl má výraznější,
vystouplejší kost, méně měkké tkáně, kost je v distální části pahýlu hmatatelná
Jizvy – pohyblivé, pružné, posunlivé vůči spodině, protažitelné všemi směry, tvrdá
místa, která způsobují vystřelující bolest do celé dolní končetiny
3.3.2 Vyšetření reflexních změn
Kůže – vyšetřena v oblasti zad a dolních končetin, protažitelná všemi směry,
dermografismus podél páteře bilaterálně výrazný, nebyla vyšetřena zvýšená teplota
kůže
Podkoží – vyšetřeno Kiblerovou řasou v oblasti zad, pouze u bederních vzpřimovačů
bilaterálně se nachází reflexní změny
Fascie – omezená posunlivost lumbodorzální fascie oběma směry, fascie na ventrální
straně pravého stehna neposunlivá vůči spodině
Svaly – palpačně vyšetřen hypertonus v m. trapezius (TrP bilaterálně v horní části
svalu), vzpřimovačích páteře, především v thorakolumbalním přechodu (bez TrPs), m.
quadratus lumborum bilaterálně (TrP vlevo), m.quadriceps femoris bilaterálně (TrP
vlevo, zhruba 10 cm nad patellou spíše mediálně), mm.adductores bilaterálně (bez TrP),
m. piriformis bilaterálně (bez TrPs), hypotonus se nachází v mm.abductores a mm.
glutei bilaterálně
3.3.3 Vyšetření stoje
Pacientka byla vyšetřena ve stoji, s oběma podkolenními protézami.
Aspekcí
Zezadu – širší stojná baze, subgluteální rýhy ve stejné výši, páteř v ose, levý dolní úhel
lopatky prominující, horní úhly lopatek ve stejné rovině, pravé rameno výše, hlava v ose
Zpředu – kolena ve stejné rovině, pánev v rovině, outflare syndrom vlevo, inflare
syndrom vpravo, prominující klíční kosti, obličej symetrický
Zboku –fyziologická anteverze pánve, prominence břišní stěny, výrazná hrudní kyfóza,
protrakce ramen, předsun hlavy
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Palpací
Vyšetření pánve – cristae iliacea nesymetrické, pravá crista je výše, spina iliaca anterior
superior vpravo a spina iliaca posterior superior vpravo jsou výše než spina iliaca
anterior superior a posterior superior vlevo
Vyšetření stoje na dvou vahách
Pacientka váží 40 kg
Pravá dolní končetina: 20 kg
Levá dolní končetina: 20 kg
Rhombergův stoj
Rhomberg I. – v normě
Rhomberg II. – v normě
Rhomberg III. – v normě
3.3.4 Vyšetření chůze
Pacientka dělá stejně dlouhé kroky, chůze je stabilní, ale pomalejší a rytmus je
nepravidelný. Výraznější přenášení váhy na levou dolní končetinu, pravou dolní
končetinu pacientka rychleji odvine od podlahy a při stojné fázi na pravé dolní
končetině dochází k mírnému úklonu vpravo. Chybí pohyb pánve a trupu, souhyb
horních končetin, především pravé horní končetiny. Pohyb trupu je strnulý.
Pacientka zvládá samostatně chůzi do schodů i ze schodů. Po nakloněné rovině
- klesající potřebuje pacientka dopomoc, po stoupající rovině nikoli.
K chůzi nepoužívá kromě podkoleních protéz žádné pomůcky.
3.3.5 Vyšetření základních pohybových stereotypů (podle Jandy)
Z důvodů zavedeného katetru nemohla být provedena základní poloha leh na břiše
při testování stereotypu extenze v kyčli, proto byla zvolena poloha leh na břiše s oporou
o předloktí. Všechna vyšetření byla provedena s protézami na lehátku.
Extenze v kyčelním kloubu – pacientka zahajuje pohyb aktivací ischiokrurálních svalů
a následně mm. glutei bilaterálně. Pohyb je ovlivněn základní polohou, proto také
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dochází pravděpodobně k prohloubení bederní lordózy a zvýšenému zapojení
paravertebrálních svalů.
Abdukce v kyčelním kloubu – vyšetřeno v leže na boku, spodní dolní končetina
pokrčena, horní natažena. Abdukce je provedena s mírnou flexi v kyčelním kloubu,
bilaterálně by se dal hodnotit také „tensorový mechanismus“ dle zevní rotace chodidla,
ale domnívám se, že je to spíše mechanickým nastavením protézy.
Flexe šíje – v leže na zádech, podložená kolena. Pohyb je plynulý, ale dochází
k předsunu hlavy a následné obloukovité flexi
Flexe trupu – v leže na zádech, natažené dolní končetiny, horní končetiny podél těla.
Pacientka provede flexi pouze do úrovně horních úhlů lopatek, ale ve správném
provedení.
Klik – základní poloha pro pacientku byla v poloze na čtyřech. Pacientka pohyb
provede, ale dochází k addukci lopatek a výraznému prohloubení mezi lopatkami
při pohybu zpět do základní polohy
Abdukce v ramenním kloubu – vyšetřeno v sedě, pacientka provedla pohyb správně
3.3.6 Antropometrické vyšetření
Byly vyšetřeny především obvody a délky dolních končetin. Z důvodu budoucího cíle
nárůstu svalové hmoty, byly naměřeny i obvody horních končetin a trupu pro následné
porovnání změn.
Dolní končetiny
Místo měření délky

Levá dolní končetina

Pravá dolní končetina

54 cm

53 cm

Trochanter major → konec pahýlu

58 cm

57 cm

Trochanter major → kloubní štěrbina

45 cm

45 cm

Spina iliaca anterior superior
→ konec pahýlu

Tab.č. 1 – Antropometrické údaje - délky dolních končetin, vstupní kineziologický
rozbor
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Místo měření obvodu

Levá dolní končetina Pravá dolní končetina

Stehno – nejširší místo

42,5 cm

44 cm

31 cm

30,5 cm

Přes koleno

28,5 cm

28,5 cm

Přes tuberositas tibiae

26,5 cm

26,5 cm

Stehno – 10 cm nad patellou

Tab.č 2 – Antropometrické údaje – obvody dolních končetin, vstupní kineziologický
rozbor
Místo měření obvodu

Levá horní končetina

Pravá horní končetina

22 cm

22 cm

Paže – kontrahovaný m.biceps brachii

23,5 cm

24 cm

Předloktí

19,5 cm

19 cm

13 cm

13 cm

Paže – relaxovaný m.biceps brachii

Zápěstí

Tab.č. 3 – Antropometrické údaje – obvody horních končetin končetin, vstupní
kineziologický rozbor
Doplňující měření
Místo měření obvodu Hodnota
Přes ramena

87 cm

Přes hrudník

77 cm

Přes pupík

65,5 cm

Přes hýždě

77 cm

Tab.č. 4 – Antropometrické údaje – obvody trupu a hýždí, vstupní kineziologický
rozbor
3.3.7 Goniometrické vyšetření
Bylo provedeno goniometrické vyšetření dolních končetin a také ramenních kloubů
horní končetiny. Z důvodů kontraindikovaného lehu na břiše, byla výchozí poloha
u některého měření, vyžadující leh na břiše, modifikována poloha na leh na břiše
s oporou na předloktí. Při vyšetření horních končetin nebyla možná ani modifikovaná
poloha, proto vyšetření probíhalo v sedě. Výchozí polohy jsou popsány v poznámkách
pod tabulkou. Celé vyšetření bylo provedeno s oběma protézami a pasivní pohyby byly
provedeny za pomoci druhého fyzioterapeuta.
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Kyčelní kloub

Levá dolní končetina

Pravá dolní končetina

Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

Aktivní pohyb Pasivní pohyb

Flexe

70°

80°

65°

75°

Extenze

10°

10°

10°

10°

Abdukce

35°

45°

30°

40°

Addukce

20°

30°

20°

30°

Vnitřní rotace

20°

25°

20°

25°

Zevní rotace

5°

10°

5°

10°

Tab.č. 5 – Goniometrické údaje kyčelních kloubů, vstupní kineziologický rozbor

Kolenní kloub

Levá dolní končetina

Pravá dolní končetina

Aktivní pohyb Pasivní pohyb

Aktivní pohyb Pasivní pohyb

Flexe
Extenze

110°

120°

110°

120°

0°

0°

0°

0°

Tab.č. 6 – Goniometrické údaje kolenních kloubů, vstupní kineziologický rozbor

Ramenní kloub

Pravá horní končetina
Aktivní pohyb

Levá dolní končetina

Pasivní pohyb Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

Flexe

90°

90°

90°

90°

Extenze

15°

20°

15°

20°

Abdukce

90°

90°

90°

90°

Horizontální addukce

120°

130°

120°

130°

Vnitřní rotace

25°

30°

35°

40°

Zevní rotace

70°

80°

80°

85°

Tab.č. 7 – Goniometrické údaje ramenních kloubů, vstupní kineziologický rozbor
Pozn. Flexe, extenze, abdukce, horizontální addukce byly vyšetřeny v sedě na židli. Vnitřní a zevní rotace
byly měřeny také v sedě na židli s výchozí polohou - flexe, abdukce ramenního kloubu v 90° a flexe
loketního kloubu také 90°, předloktí směřuje vpřed v neutrálním postavení.
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3.3.8 Vyšetření hypermobility (podle Jandy)
Zkouška

ano/ne

Rotace hlavy

ne

Zkouška zapažených paží

ne

Zkouška založených paží

ne

Zkouška šály

ano

Zkouška extendovaných loktů

ano

Zkouška sepjatých rukou

ano

Zkouška sepjatých prstů

ano

Předklon

ne

Úklon

ne

Posazení na paty

x

Tab.č. 8 – Vyšetření hypermobility, vstupní kineziologický rozbor
3.3.9 Vyšetření zkrácených svalů (podle Jandy)
Vyšetření probíhalo s oběma podkolenními protézami. Z důvodů oboustranné amputace
nebyly vyšetřeny svaly lýtka.

Sval
flexory kyčelního kloubu

Levá dolní

Pravá dolní

končetina

končetina

1

1



-m.iliopsoas



-m.tensor fasciae latae

0

0



-m.rectus femoris

1

1

flexory kolenního kloubu

1

1

adduktory kyčelního kloubu

0

0

m.piriformis

1

1

m.quadratus lumborum

0

m.pectoralis major

1

2

-část sternální střední a horní

1

2

-část klavikulární a m.pectoralis minor

1

2

m.trapezius

1

1

m.levator scapulae

1

1

m.sternocleidomastoideus

1

1



-část sternální dolní




Tab.č. 9 – Vyšetření zkrácených svalů, vstupní kineziologický rozbor
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3.3.10 Vyšetření svalové síly (podle Jandy)
Vyšetřeny byly vybrané svalové skupiny, které jsem vyhodnotila jako významné
pro budoucí terapii pacientky. Z důvodů zavedeného katetru musely být výchozí pozice
při testování extenze, zevní rotace, vnitřní rotace v ramenním kloubu, extenze
v loketním kloubu, extenze v kyčelním kloubu a flexe v kolenním kloubu,
modifikovány. Jednotlivé výchozí polohy jsou popsány pod tabulkou v poznámkách.
Celé vyšetření probíhalo s oběma protézami.

Testovaný segment

Ramenní kloub

Loketní kloub

Předloktí

Zápěstí

Kyčelní kloub

Kolenní kloub
Trup

Stupeň svalové síly

Pohyb

Levá končetina

Pravá končetina

Flexe

5

5

Extenze

5

5

Abdukce

5

5

Zevní rotace

4

4

Vnitřní rotace

4

4

Flexe – m.biceps brachii

5

5

Flexe – m. brachioradialis

5

5

Flexe – m.brachialis

5

5

Extenze

5

5

Pronace

4

4

Supinace

4

4

Flexe

4

4

Extenze

4

4

Flexe

5

5

Extenze

4

4

Abdukce

4

4

Addukce

4

4

Zevní rotace

4

4

Vnitřní rotace

4

4

Flexe

4

4

Extenze

5

5

Flexe

4

4

Tab.č. 10 – Vyšetření svalové síly, vstupní kineziologický rozbor
Poznámka: Ramenní kloub: extenze – v sedě, neutrální postavení v ramenním kloubu,zevní a vnitřní
rotace – flexe a abdukce 90° ramenního kloubu, předloktí v neutrálním postavení směřuje vpřed. Loketní
kloub: extenze - v sedě, 90° flexe loketního kloubu, střední postavení předloktí. Kyčelní kloub: extenze –
v leže na břiše s oporou o předloktí. Kolenní kloub: flexe – v leže na břiše s oporou o předloktí
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3.3.11 Vyšetření stabilizačního systému (podle Koláře)
Všechny testy byly provedeny s oběma protézami.
Brániční test
Pacientka je schopna aktivovat bránici a vytlačit břišní dutinu a dolní část hrudníku
proti naším rukám. Pozoruji i laterální a dorzální rozvíjení dolní části hrudníku.
Test flexe v kyčli (varianta vleže)
Při zahájení pohybu se aktivuje převážně horní část m. rectus abdominis a pupík se
pohybuje kraniálně. Dochází k inspiračnímu postavení hrudníku a k destabilizaci pánve.
Test nitrobřišního tlaku
Pacientka se snaží vyvinout tlak proti palpaci zapojením svalů m. rectus abdominis
a m.obliquus externus. Dochází k mírnému vyklenutí břišní stěny, ale spíše v horní
části.
3.3.12 Neurologické vyšetření
Dolní končetiny
Vyšetření šlachookosticových reflexů


patellarní reflex – normoreflexie bilaterálně

Vyšetření čití


povrchové
o taktilní – bez patologického nálezu, citlivost bilaterálně symetrická
o algické – bez patologického nálezu



hluboké
o polohocit – pacientce jsem pasivně nastavila pravou dolní končetinu
do abdukce, bez problému uvedla druhou dolní končetinu do stejné
polohy
o pohybocit – pacientka byla schopna popsat mnou provedený pohyb –
flexe v kyčelním kloubu
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Fantomové bolesti


pacientka pociťuje fantomové bolesti v oblasti bérce bilaterálně, bolest občas
přechází v svědění, ale je nepřetrvávající

Horní končetiny
Vyšetření šlachookosticových reflexů


bicipitový – normoreflexie bilaterálně



tricipitový – normoreflexie bilaterálně

Vyšetření čití


povrchové
o taktilní – bez patologického nálezu, citlivost bilaterálně symetrická
o algické – bez patologického nálezu



hluboké
o polohocit – pacientce jsem pasivně nastavila pravou horní končetinu
do dorzální flexe v zápěstí, bez problému uvedla druhou horní končetinu
do stejné polohy
o pohybocit – pacientka byla schopna popsat mnou provedený pohyb –
supinace zápěstí

Pyramidové jevy


zánikové
o Mingazzini – bez patologického nálezu
o Dufour – bez patologického nález
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3.3.13 Barthel index
Činnost

1.

2.

Příjem potravy a tekutin

Oblékání

3.

Koupání

4.

Osobní hygiena

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kontinence moči

Kontinence stolice

Použití WC

Přesun lůžko - židle

Chůze po rovině

Chůze po schodech

provedení

skóre

samostatně bez pomoci

10

s pomocí

5

neprovede

0

samostatně bez pomoci

10

s pomocí

5

neprovede

0

samostatně nebo s pomocí

5

neprovede

0

samostatně nebo s pomocí

5

neprovede

0

plně kontinentní

10

občas inkontinentní

5

trvale inkontinentní

0

plně kontinentní

10

občas inkontinentní

5

trvale inkontinentní

0

samostatně bez pomoci

10

s pomocí

5

neprovede

0

samostatně bez pomoci

15

s malou pomocí

10

vydrží sedět

5

neprovede

0

samostatně bez pomoci (nad 50m)

15

s pomocí (50m)

10

na vozíku (50m, tlačen druhou osobou)

5

neprovede

0

samostatně bez pomoci

10

s pomocí

5

neprovede

0

Celkem:

100

Tab.č. 11 – Barthel index
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3.3.14 Závěr vstupního kineziologického rozboru
Pacientky jizvy po bércové amputaci dolních končetin jsou zahojené, až na malou
otevřenou ranku na pravém pahýlu zespodu, přirozeně zabarvené, posunlivé vůči
spodině. Pahýly jsou nesymetrické, jak v délce, tak tvaru.
Reflexní změny byly palpovány v hypertoniích svalech – m. trapezius bilaterálně,
m.quadratus lumborum bilaterálně, m. quadriceps femoris bilaterálně, mm.adductores
bilaterálně, m.piriformis bilaterálně. Hypotonie byla palpována u mm.abductores
a mm.glutei bilaterálně. Kiblerova řasa šla obtížněji vytvořit v oblasti bederní páteře,
kde byl také vyšetřen odpor thorakolumbální fascie v obou směrech.
Ve stoji byly nejvýraznější odchylky v oblasti hrudníku, kde nacházíme scapula
alata vlevo a hyperkyfózu hrudní páteře, která přechází v předsunuté držení hlavy.
Domnívám se, že na základě zešikmené pánve vlevo má pacientka posunutý umbiculus
vpravo. Zboku také vidíme protrakci ramen a vyklenutou břišní dutinu.
Pacientka má stabilní chůzi, při které používá pouze obě podkolenní protézy.
V chůzi chybí souhyb horních končetin, proto chůze působí strnule. Předpokládám,
že k odlehčení pravé dolní končetiny na základě, kterého se pacientka uklání vpravo,
dochází kvůli bolestivé odřenině na pravém pahýlu.
Všechny základní pohybové stereotypy byly provedeny, ale extenze kyčelního
kloubu ve změněném timingu, flexe šíje byla provedena s předsunem hlavy a u kliku
docházelo k špatnému pohybu lopatek.
Rozsahy pohybů pacientky jsou fyziologické, ale očekávaly bychom podle stavu
pacientky před amputací, vetší až hypermobilní rozsahy. Rozsahy pohybů také limitují
zkrácené svaly na dolních končetinách – m.iliopsoas, m. rectus femoris, m.piriformis.
Největší rezervy vidím v rozsazích rotace kyčelních kloubů a flexi kolenních kloubů.
Domnívám se, že zavedený katetr vpravo pod klíční kostí způsobuje zkrácení svalů
mm.pectorales vpravo, a to až na stupeň 2. Druhostranné prsní svaly jsou také zkrácené,
ale jen na stupeň 1, stejně jako svaly m.trapezius bilaterálně, m.sternocleidomastoideus
bilaterálně a m. levator scapulae bilaterálně.
Svalová síla pacientky je dostačující pro soběstačnost, ale v rámci našich
budoucích cílů, by měl být stupeň síly všech svalových skupin 5.
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Vyšetření stabilizačních schopností podle Koláře poukazuje na oslabený
stabilizační systém a jeho nesprávné zapojení.
Neurologické vyšetření bez patologických nálezů, kromě občasných fantomových
bolestí.
Pacientka je dle Barthel testu plně soběstačná.

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán
Krátkodobý fyzioterapeutický plán


péče o pahýly a jizvy



uvolnění měkkých tkání – kůže, podkoží



uvolnění fascií v oblasti bederní páteře



protažení zkrácených svalů - m.iliopsoas bilaterálně, m.rectus femoris
bilaterálně, m.piriformis bilaterálně, mm.pectorales bilaterálně, m.trapezius
bilaterálně, m.sternocleidomastoideus bilaterálně, m.levator scapulae bilaterálně



snížení napětí u hypertonických svalů – mm.glutei bilaterálně, mm.adductores
bilaterálně, m. piriformis bilaterálně, m.abductores bilaterálně, m.quadriceps
femoris bilaterálně, m.quadratus lumborum bilaterálně, m.trapezius bilaterálně



posílení všech svalů na stupeň 5



zvýšení rozsahů pohybů v kyčelním a kolenním kloubu



korekce základních pohybových stereotypů – flexe šíje, extenze kyčle, abdukce
kyčle, klik



správné zapojení hlubokého stabilizačního systému



škola chůze



jízda na rotopedu

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán


péče o pahýly a jizvy



zvýšení celkové tělesné kondice



škola chůze v terénu



prevence pádů



navrácení do tréninkového procesu cyklistů



spolupráce s ergoterapeuty
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3.5 Průběh terapie
3.5.1 Terapeutická jednotka č.1 – 9.1.2018
Vstupní kineziologický rozbor viz. výše
3.5.2 Terapeutická jednotka č.2 – 11.1.2018
Status praseans
subjektivní: pacientka se dnes cítí dobře, ale zaspala, protože šla spát až ve 23:00
z důvodů pozdní dialýzy. Těší se na terapii, protože se na lůžku nudí.
objektivní: pacientka už má nasazené protézy a je připravena na terapii, ale vypadá
unaveně
Cíl terapeutické jednotky: ovlivnění jizev, protažení zkrácených svalů na dolních
končetinách, uvolnění bederní fascie, odstranění trigger pointů na dolních končetinách,
kondiční cvičení dolních končetin, zvýšení svalové síly
Návrh terapie: technika měkkých tkání, chůze do schodů, kondiční cvičení, PIR
s protažením
Provedení terapie:
Technika měkkých tkání


masáž jizvy a posun jizvy do tvaru „S“ a „C“



tlaková masáž „tvrdých“ míst v oblasti jizev



posun thorakolumbální fascie kaudálním i kraniálním směrem



hloubková masáž – na místě trigger pointů výdrž až do „rozpuštění“

Chůze


po rovině – s využitím obou protéz, bez ostatních pomůcek, přibližně 100 m



do schodů – s oporou o zábradlí, 2x12 schodů nahoru a dolu

Kondiční cvičení:
Kondiční cvičení probíhalo s oběma protézami na pomůcce Procedos Platform9.
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Foto č. 1, Procedos Platform9, (archiv autora)


1.cvičení – výpady - pravá dolní končetina stojí na čísle 8 a levá dolní končetina
vykročí postupně na čísla 7,4 a 5.
Výchozí pozice: pravá dolní končetina na čísle 8 a levá dolní končetina na čísle
7
Provedení: přenesením váhy na levou dolní končetinu provede pacientka flexi
kolene – výpad bokem, poté přesune levou dolní končetinu na číslo 4 a udělá
výpad před, to samé provede pacientka levou dolní končetinou na čísle 5. Pravá
dolní končetina je po celou dobu na čísle 8



2.cvičení – výpady – levá dolní končetina stojí na čísle 8 a pravá dolní končetina
vykračuje na čísla 9,6 a 5.
Výchozí pozice: levá dolní končetina na čísle 8 pravá na čísle 9
Provedení: přenesením váhy na pravou dolní končetinu udělá pacientka výpad
bokem, poté přenese pravou dolní končetinu na číslo 6 a provede výpad vpřed
a na konec na číslo 5. Levá dolní končetina zůstává po celou dobu na čísle 8.
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Foto č. 2, 2.cvičení, (archiv autora)



3.cvičení
Základní poloha: levá dolní končetina na čísle 7, pravá dolní končetina na čísle
5, vzpřímený postoj, horní končetiny volně podél těla
Provedení: flexe trupu s vytažením pravé horní končetiny do dálky ve třech
směrech - 45° vpravo, vpřed, 45° vlevo. Po každém protažení do dálky v určitém
směru zpět do základní pozice. Při protažení se snažíme o současné tažení
kostrče do dálky.

Foto č. 3, 3.cvičení, (archiv autora)
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4.cvičení
Základní poloha: pravá dolní končetina na čísle 9, levá dolní končetina na čísle
5, vzpřímený postoj, horní končetiny podél těla
Provedení: flexe trupu s vytažením levé horní končetiny do dálky ve třech
směrech - 45° vlevo, vpřed, 45° vpravo. Po každém protažení do dálky v určitém
směru zpět do základní pozice. Při protažení se snažíme o současné tažení
kostrče do dálky.
Počet opakování: každé cvičení bylo provedeno ve 4 sériích po 8 opakování
na každou stranu

PIR s protažením
PIR s protažením probíhalo na terapeutickém lehátku, nejprve bylo provedeno vše
na pravé dolní končetině, poté na levé dolní končetině


PIR s protažením ischiokrurálního svalstva – vleže na zádech



PIR s protažením mm. adductores – vleže na zádech



PIR s protažením mm.abductores – vleže na zádech



PIR s protažením m. quadriceps femoris – vleže na zádech, hýždě na okraji
lehátka, neaktivní dolní končetina pokrčená

Závěr terapeutické jednotky: Dnešní terapeutická jednotka byla zaměřená spíše
na dolní končetiny. Po technice měkkých tkání byla jizva volnější a některá zatuhlá
místa byla měkčí. Odstraňování trigger pointů bylo bolestivé, ale poté měla pacientka
pocit „uvolněnějšího“ svalstva..

3.5.3 Terapeutická jednotka č.3 – 12.1.2018
Status praseans
subjektivní: Pacientka se dnes vyspala dobře, šla brzy spát a neměla dialýzu. Těší se
na terapii, protože má pocit, že se na lůžku nudí. Cítí mírné bolení hýžďových svalů
po včerejší terapeutické jednotce.
objektivní: Pacientka má pozitivní náladu.
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Cíl terapeutické jednotky: péče o jizvu, protažení zkrácených svalů, posílení středu
těla, stabilizace ramenního pletence, aktivace hlubokého stabilizačního systému,
mobilizace hrudní páteře, zvýšení svalové síly
Návrh terapie: technika měkkých tkání, léčebná tělesná výchova, kondiční cvičení
Provedení terapie:
Technika měkkých tkání


protažení jizev do tvaru písmena „S“ a „C“



tlaková masáž jizev v oblasti palpačně tvrdých míst

Léčebná tělesná výchova a kondiční cvičení


1.cvičení – výchozí poloha: v poloze na čtyřech na zemi, dlaně pod ramenními
klouby, kolena pod kyčelními klouby, páteř v neutrálním postavení
Provedeni: s nádechem kyfotizace celé páteře, s výdechem lordotické postavení
celé páteře



2.cvičení - výchozí poloha: v poloze na čtyřech na zemi, dlaně pod ramenními
klouby, kolena pod kyčelními klouby, páteř v neutrálním postavení
Provedení: horizontální abdukce v ramenním kloubu s extenzí lokte pravé horní
končetiny společně s rotací hrudní páteře, levá dolní končetina zůstává s dolními
končetinami na zemi jako opora. Poté zpět do základní polohy a to samé
na druhou stranu.



3.cvičení - výchozí poloha: v poloze na čtyřech na zemi, dlaně pod ramenními
klouby, kolena pod kyčelními klouby, páteř v neutrálním postavení
Provedení: nadlehčení pravé horní končetiny s výdrží 10 sekund, zpět
do základní polohy a poté nadlehčení levé horní končetiny a opět zpět
do základní polohy. Dlaň se dotýká po celou dobu podložky.



4.cvičení - výchozí poloha: v poloze na čtyřech na zemi, dlaně pod ramenními
klouby, kolena pod kyčelními klouby, páteř v neutrálním postavení
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Provedení: odlehčení kolena levé dolní končetiny, tudíž se pacient opírá pouze
o špičky chodidel, s výdrží 10 sekund, poté zpět do základní polohy a to samé
na druhou dolní končetinu



5.cvičení – výchozí poloha: v poloze na čtyřech na zemi, dlaně pod ramenními
klouby, kolena pod kyčelními klouby, páteř v neutrálním postavení
Provedení: pacientka se snaží o nadlehčení pravé horní končetiny a levé dolní
končetiny stejně jako tomu bylo v předchozích cvičení, ale jednotlivě. Nyní jsou
aktivní kontralaterální končetiny. Opět výdrž 10 sekund na každou stranu.

Počet opakování: každé cvičení 10x na každou stranu
Protažení zkrácených svalů


protažení svalů v uzavřeném kinematickém řetězci s využitím prvků jógy
(pozice kobry, pozice střechy, bojovník jedna) – v každé pozici 15 sekund
výdrž, na obě strany 3x

Závěr terapeutické jednotky: Tuto terapii bych hodnotila jako velice efektivní.
Pacientka se cítí uvolněně a plná energie. Jizva se hojí velice dobře, bolestivých
tvrdých míst je postupně méně a jsou méně citlivá.

3.5.4 Terapeutická jednotka č.4 – 15.1.2018
Status praseans
subjektivní: Pacientka se dnes cítí unaveně, jelikož spala pouze 5 hodin z důvodů
pozdní dialýzy.
objektivní: Pacientka dnes nevypadá moc odpočatě a není ani moc pozitivně naladěná,
ještě je v pyžamu a nemá nasazené protézy.
Cíl terapeutické jednotky: péče o jizvy, protažení zkrácených svalů, posílení horních
končetin, nácvik správného pohybového stereotypu – klik
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Návrh terapie: technika měkkých tkání, „míčkování“, PIR s protažením, kondiční
cvičení
Provedení terapie:
Technika měkkých tkání


péče o jizvy na pahýlech, tlaková masáž v oblasti bolestivých tvrdých míst,
protažení jizev do tvaru písmene „S“ a „C“, to samé bylo provedeno na jizvě
po tracheostomii v oblasti krku, pouze bez tlakové masáže



„míčkování“ - jizvy po tracheostomii ve směru od periferii, směrem k jizvě;
v oblasti prsních svalů, pletence ramenního, s vynecháním oblasti s katetrem,
v blízkosti provedeno „míčkování“ v menší intenzitě

PIR s protažením


mm.pectorales bilaterálně, vleže na zádech



m. trapezius bilaterálně, vleže na zádech



m. sternocleidomastoideus bilaterálně, vleže na zádech, hlava mimo lehátko



m. levator scapulae bilaterálně, vleže na zádech



m. iliopsoas bilaterálně, vleže na zádech

Kondiční cvičení
Instruktáž pacientky, jak správně provést klik. Průpravná cvičení k zlepšení
pohybového stereotypu a posílení horních končetin.
1.cvičení – pohyb do vzporu ručkováním – ze vzpřímeného stoje se pacientka
předkloní, dopadne na dlaně a ručkováním se dostane do vzporu, poté z kleku
za pomocí židle se postaví zpět do základní polohy
2.cvičení – vzpor, výdrž 5x10 sekund
3.cvičení – podpor klečmo na předloktí, výdrž 5x10 sekund
4.cvičení – klik klečmo, 5 opakování ve 4 sériích
Závěr terapeutické jednotky: Pro pacientku bylo protažení zkrácených svalů vcelku
nepříjemné, cítila velký tah. Po předešlé terapeutické jednotce pociťovala příjemnou
bolest břišních svalů. Jizvy na pahýlech mají lepší posunlivost a je nalezeno palpačně
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méně míst s vystřelující bolestí. V rámci kondičního cvičení jsem využila k správné
technice kliku průpravná cvičení, která zároveň i posílila horní končetiny.

3.5.5 Terapeutická jednotka č.5 – 17.1.2018
Status praseans
subjektivní: pacientka se dnes cítí dobře, ale stěžuje si na nekvalitní a neadekvátní
stravu vůči svému speciálnímu jídelníčku
objektivní: pacientka je usměvavá, připravená na dnešní terapeutickou jednotku,
zaznamenávám problém v mechanickém nastavení protézy – zvětšení zevní rotace
chodidla na pravé dolní končetině
Cíl terapeutické jednotky: uvolnění měkkých tkání v oblasti pahýlů a jizev, zlepšení
stereotypu chůze, zlepšení pohyblivosti páteře, ovlivnění postavení pánve
Návrh terapie: techniky měkkých tkání, relaxační techniky, škola chůze, mobilizace
páteře, mobilizace pánve
Provedení terapie:
Technika měkkých tkání


uvolnění fascií v oblasti pahýlu



uvolnění jizvy



tlaková masáž v oblasti jizvy

Relaxační technika


využití horké role v oblasti bederní páteře



masážní techniky vleže na boku se zaměřením na m. quadratus lumborum
a bederní vzpřimovače bilaterálně

Mobilizace páteře


lateroflexe bederní páteře



manipulace do rotace bederní páteře



manipulace do flexe bederní páteře
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Škola chůze


výchozí poloha: pacientka leží na zádech na žíněnce, flexované dolní končetiny,
chodidla na podložce, ruce podél těla
provedení: pacientka se snaží o pohyby pánve ve třech rovinách – transverzální,
sagitální a frontální



trénování stojné a kročné fáze vleže na boku s využitím overballu



nácvik chůze na překážkové dráze, kde bylo využito kuželů, balančních
pomůcek, překážek různých výšek, steperů, chůze po čáře

Závěr terapeutické jednotky: Pro pacientku nebyla mobilizace páteře moc příjemná,
ale poté se cítila „pohyblivější“, škola chůze ji velice bavila a z mého pohledu neměla
velké problémy s překážkami. Nejproblematičtější se zdála chůze po čáře, kde pacientka
ztrácela rovnováhu.

3.5.6 Terapeutická jednotka č.6 – 18.1.2018
Status praseans
subjektivní: pacientka je dnes opět unavená po pozdní dialýze, ale dozvěděla se, že bude
mít jiné, lepší protézy 26.1., tak se velice těší
objektivní: na pacientce je vidět trochu únava, ale má dobrou náladu
Cíl terapeutické jednotky: péče o jizvu, ovlivnění hypertonických svalů, zvýšení
svalové síly, aktivace hlubokého stabilizačního systému
Návrh terapie: technika měkkých tkání, PIR, kondiční cvičení, aktivace hlubokého
stabilizačního systému podle Koláře
Provedení terapie:
Technika měkkých tkání


masáž jizvy a posun jizvy do tvaru „S“ a „C“



tlaková masáž „tvrdých“ míst v oblasti jizev
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PIR


m. trapezius, bilaterálně



m. quadratus lumborum, bilaterálně



m. quadriceps femoris, bilaterálně



mm. adductores, bilaterálně



mm. abductores, bilaterálně



m. piriformis, bilaterálně



mm. glutei, bilaterálně

Kondiční cvičení
(pomůcky: gymball)


1.cvičení – základní poloha: leh na zádech, dolní končetiny flexe v kyčli,
chodidla na podložce, horní končetiny volně podél těla
Provedení: zvednutí hýždí nahoru, zpevněný trup, horní končetiny opřené
o lokty



2.cvičení – základní poloha: leh na zádech, dolní končetiny natažené,
ale položené patami na gymballu, horní končetiny volně podél těla
Provedení: zvednutí hýždí nahoru, zpevněný trup, horní končetiny zapřené
o zem



3.cvičení – základní poloha: vzpřímený sed na gymballu, ruce volně podél těla
provedení: „pohupování“ na gymballu,

s malou výdrží v horní fázi,

než pacientka opět nasedne na míč


4.cvičení – základní poloha: klek vedle gymballu, trup položený na gymballu,
horní končetiny položeny vedle těla na gymballu
provedení: pomalým odrazem od chodidel, se vzpřímeným trupem pacientka
pomalu upažuje a dostává se do pozice „ vzlétajícího letadla“

Počet opakování: 1.,2. cvičení bylo provedeno 8x po 3 sériích, 3. cvičení bylo
provedeno v intervalech 1:1, 30 sekund cvičení, 30 sekund pauza, 4. cvičení
bylo provedeno 5x ve 3 sériích
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Závěr terapeutické jednotky: Jizva už je téměř bez palpačně bolestivých míst,
posunlivá do všech směrů, otevřená ranka je zahojená. Cvičení na gymballu bylo
pro pacientku celkem náročné na stabilitu celého těla, ale cvičení se jí líbilo.

3.5.7 Terapeutická jednotka č.7 – 22.1.2018
Status praseans
subjektivní: Pacientka byla o víkendu doma a upadla z postele při sundavání protéz,
dopadla kolmo na pravý pahýl. Pahýl byl velice bolestivý, proto neměla pacientka celý
víkend nandané protézy ani lainery. Nyní je bolest snesitelná, ale necítí se moc dobře
a raději by zůstala na lůžku.
objektivní: pacientka má mírně oteklý pahýl a v oblasti nárazu se vyskytuje hematom,
zhruba 8 cm velký
Cíl terapeutické jednotky: zmírnění bolestí pahýlu, zmenšení otoku, posílení šikmých
břišních řetězců, aktivace hlubokého stabilizačního systému
Návrh terapie: technika měkkých tkání - „míčkování“, otužování pahýlu, tejpování,
aktivace hlubokého stabilizačního systému
Provedení terapie:
Technika měkkých tkání


„míčkování“ - jemným tlakem od distální části pahýlu až nad koleno

Otužování pahýlu


přikládání studeného obkladu

Tejpování


použití lymfatického tejpu – kotvy v podkolenní jamce

Aktivace hlubokého stabilizačního systému


1.cvičení – základní poloha: leh na zádech, dolní končetiny podloženy dekou
pod koleny, horní končetiny volně podél těla
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provedení: své palce pacientce přiložím mediálně od předních spin pánve
a vyzvu pacientku, aby aktivovala břišní stěnu proti mému tlaku


2.cvičení – základní poloha i provedení je stejné, jen pacientka flexuje
extendovanou horní končetinu do 90° flexe ramenního kloubu, střídavě levou
a pravou



3.cvičení – základní poloha: leh na zádech, levá horní končetina dlaní položena
na pravém koleni, pravá horní končetina dlaní položena na levém koleni, hlava
v prodloužení páteře
provedení: pacientka vyvíjí tlak rukou proti kolenu a kolenem proti dlani,
postupně pravou rukou proti levému koleni, poté levou rukou proti pravému
koleni
Počet opakování: první dvě cvičení do pocitu únavy a neschopnosti už správně
aktivovat hluboký stabilizační systém, u třetího opakování 10x na každou stranu

Závěr terapeutické jednotky: Pahýl je stále bolestivý, dnešní terapeutická jednotka
byla z důvodů bolestivosti méně náročná, podařilo se aktivovat hluboký stabilizační
systém

3.5.8 Terapeutická jednotka č.8 – 24.1.2018
Status praseans
subjektivní: pacientka se dnes cítí lépe, dokonce měla včera nasazené protézy a chodila,
ale bylo to pro ni nepříjemné, protože tlak objímky na pohmožděný pahýl způsoboval
bolest
objektivní: pacientka má stále nalepený tejp, otok už není viditelný
Cíl terapeutické jednotky: péče o jizvy, zmenšit tonus hypertonických svalů, protažení
zkrácených svalů, zvětšení rozsahů pohybu, posílení oslabených svalů, zlepšení
rovnováhy
Návrh terapie: technika měkkých tkání, PIR, PIR s protažením, analytické posilování,
trénink rovnováhy
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Provedení terapie:
Technika měkkých tkání


tlaková masáž a protažení jizvy na levé dolní končetině

PIR


m. trapezius, bilaterálně



m. quadratus lumborum, bilaterálně



m. quadriceps femoris, bilaterálně



mm. adductores, bilaterálně



mm. abductores, bilaterálně



m. piriformis, bilaterálně



mm. glutei, bilaterálně

PIR s protažením


mm.pectorales bilaterálně, vleže na zádech



m. trapezius bilaterálně, vleže na zádech



m. sternocleidomastoideus bilaterálně, vleže na zádech, hlava mimo lehátko



m. levator scapulae bilaterálně, vleže na zádech



m. iliopsoas bilaterálně, vleže na zádech, na okraji lehátka

Trénink rovnováhy


stoj na balančí podložce Airex, přenášení váhy na levou a pravou dolní
končetinu



stoj na balančí podložce Airex s aktivní zapojením horních končetin



malé podřepy na balanční podložce Airex



stoj na balanční podložce Bosu, s dopomocí

Analytické posilování


1.cvičení – základní poloha: leh na břiše, podpor na předloktí (z důvodů
katetru), chodidla přes okraj lehátka
provedení: extenze kyčelního kloubu
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2.cvičení – základní poloha: leh na boku, dolní končetina pokrčená, horní
natažená
provedení: abdukce kyčelního kloubu vrchní končetiny



3.cvičení – základní poloha: vzpřímený sed, bérce visí volně z lehátka
provedení: extenze kolenního kloubu



4.cvičení - základní poloha: vzpřímený sed, bérce visí volně z lehátka
provedení: zevní a vnitřní rotace kyčelního kloubu

Počet opakování: 8 opakování ve 3 sériích
Závěr terapeutické jednotky: Orientačně došlo k zvětšení rozsahů pohybů a svalové
síly, cvičení na rovnováhu bylo pro pacientku nenáročné.

3.5.9 Terapeutická jednotka č.9 – 29.1.2018
Status praseans
subjektivní: pacientka je dnes opět unavená, protože spala jen 6 hodin kvůli dialýze
a brzké ranní návštěvě
objektivní: po sundání lymfatického tejpu se hematom radikálně zmenšil, místy zcela
vymizel, pahýl už není palpačně bolestivý, otok již není viditelný
Cíl terapeutické jednotky: péče o jizvy, prevence pádů, zvýšení kondice, mobilizace
páteře, stabilizace lopatek
Návrh terapie: technika měkkých tkání, nácvik pádů, jízda na rotopedu, aktivní cvičení
Provedení terapie:
Technika měkkých tkání


zlepšení pohyblivosti jizvy a tkání v jejím okolí



tlaková masáž v oblasti jizvy

Nácvik pádů


nácvik pádů na žíněnce z kleku



nácvik pádů vpřed na žíněnce z polodřepu
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nácvik pádů vzad na žíněnce z polodřepu

Jízda na rotopedu


pacientka se za pomoci dvou fyzioterapeutů byla schopná dostat na sedadlo
rotopedu, po mechanickém nastavení chodidel do paralelního postavení byla
pacientka schopná bez problémů 10 minut šlapat, se střední intenzitou

Aktivní cvičení


1.cvičení – výchozí pozice: vzpor klečmo, dlaně pod rameny, kolena
pod kyčlemi, páteř je napřímená
provedení: s nádechem kulatě „vyhrbit“ páteř vzhůru, zpevněné hýždě a břišní
svalstvo



2.cvičení

-

výchozí

pozice:

vzpor

klečmo,

dlaně

pod

rameny,

kolena pod kyčlemi, páteř je napřímená
provedení: rotace trupu a upažení nejdříve jednou poté druhou horní končetinou,
pohyb horní končetiny sledovat pohledem


3.cvičení - výchozí pozice: vzpor klečmo, dlaně pod rameny, kolena
pod kyčlemi, páteř je napřímená
provedení: zvednout bérce nad zem, vytočení chodidel na jednu a na druhou
stranu, chodidla sledovat pohledem

Závěr terapeutické jednotky: Pacientka byla nadšená z jízdy na rotopedu, nácvik pádů
byl pro pacientku velice přínosný a užitečný.

3.5.10 Terapeutická jednotka č.10 – 31.1.2018
Pacientka dnes absolvuje cestu do Plzně, do firmy Ottobock, kde obdrží nové protézy.
Tuto cestu jsem s ní absolvovala také.
Status praseans
subjektivní: pacientka má dnes skvělou náladu, těší se na nové protézy
objektivní:

pacientka je dnes velice pozitivní, na delší cestu k automobilu použila

invalidní vozík, do automobilu nastoupila bez problémů
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Cíl terapeutické jednotky: nácvik chůze s novými protézami, samostatnost pacienta
při používání nových protéz
Návrh terapie: škola chůze, instruktáž pacienta
Provedení terapie:
Škola chůze


chůze v bradlovém chodníku



chůze do schodů a ze schodů
(vše

probíhalo

za

současné

instruktáže

pacienta

specializovaným

fyzioterapeutem)
Instruktáž pacienta
Závěr terapeutické jednotky: Pacientka zatím cítí nejistotu v chůzi, má problém
s rovnováhou.

3.5.11 Terapeutická jednotka č.11 – 1.2.2018
Status praseans
subjektivní: Pacientka se těší domů, ale ráno měla problémy s nasazením nového laineru
a to ji trošku znepokojuje.
objektivní: Pacientce jsem musela dopomoci s nasazením nových lainerů a nazutím
nových bot na nové protézy.
Cíl terapeutické jednotky: zlepšení rovnováhy, získání jistoty při chůzi s novými
protézami, výstupní kineziologický rozbor
Návrh terapie: nácvik stoje a chůze v bradlovém chodítku, škola chůze, vyšetření
pacientky
Provedení terapie:
Nácvik stoje a chůze v bradlovém chodítku


stoj mezi bradly, s oporou o bradla, bez opory
46



stoj na jedné noze s oporou o bradla, bez opory



chůze v bradlovém chodníku s oporou o bradla, bez opory

Škola chůze


překážková dráha s různými typy povrchů a stupňů obtížnosti s využitím
pomůcek – balanční podložky (Airex, Bosu), tyče, kužely, žíněnky, atd.

Výsledek terapeutické jednotky: Z mého pohledu je zapotřebí získat maximální
důvěru k novým protézám a s největší pravděpodobností je to otázka několika dnů, kdy
tomu tak bude.

3.6 Výstupní kineziologický rozbor
(1.2.2018)
3.6.1 Vyšetření pahýlů a jizev
Aspekcí: Pacientka byla vyšetřena v leže na zádech, ve spodním prádle, bez protéz
Pahýly – pravý pahýl má spíše tvar válcovitý, levý pahýl kuželovitý, bilaterálně –
bez klidové potivosti, bez ztráty ochlupení, levý pahýl již bez otoku, místy ještě
viditelné známky hematomu
Jizvy – zahojené, klidné, bez stehů
Palpací: Pacientka byla vyšetřena v leže na zádech, ve spodním prádle, bez protéz
Pahýly – pravý pahýl v distální části má více měkké tkáně, levý pahýl má výraznější,
vystouplejší kost, méně měkké tkáně, kost je v distální části pahýlu hmatatelná, levý
pahýl v distální části mírně bolestivý
Jizvy – volné, posunlivé vůči spodině, protažitelné všemi směry
3.6.2 Vyšetření reflexních změn
Kůže – vyšetřena v oblasti zad a dolních končetin, protažitelná všemi směry,
dermografismus podél páteře bilaterálně výrazný, nebyla vyšetřena zvýšená teplota
kůže
Podkoží – vyšetřeno Kiblerovou řasou v oblasti zad, bez patologického nálezu
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Fascie – posunlivost lumbodorzální fascie oběma směry v normě, fascie na ventrální
straně pravého stehna posunlivá vůči spodině
Svaly – palpačně vyšetřen hypertonus v m. trapezius (bez TrPs), m.quadriceps femoris
bilaterálně (bez TrPs), m. piriformis bilaterálně (bez TrPs)
3.6.3 Vyšetření stoje
Pacientka byla vyšetřena ve stoji, s oběma podkolenními protézami.
Aspekcí
Zezadu – širší stojná baze, subgluteální rýhy ve stejné výši, páteř v ose, levý dolní úhel
lopatky prominující, horní úhly lopatek ve stejné rovině, pravé rameno výše, hlava v ose
Zpředu – kolena ve stejné rovině, pánev v rovině, prominující klíční kosti, obličej
symetrický
Zboku – fyziologická anteverze pánve, prominence břišní stěny, výrazná hrudní kyfóza,
předsun hlavy
Palpací
Vyšetření pánve – cristae iliacea symetrické, spina iliaca anterior superior a spina iliaca
posterior superior vpravo jsou symetrické vůči druhé straně
Vyšetření stoje na dvou vahách
Pacientka váží 44 kg
Pravá dolní končetina: 22 kg
Levá dolní končetina: 22 kg
Rhombergův stoj
Rhomberg I. – v normě
Rhomberg II. – v normě
Rhomberg III. – v normě
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3.6.4 Vyšetření chůze
Pacientka dělá stejně dlouhé kroky, chůze je mírně nestabilní a pomalejší,
rytmus je pravidelný. Dochází k pohybu pánve ve třech rovinách, trup koordinovaně
rotuje a dochází k souhybu horních končetin. Pacientka zvládá samostatně chůzi
do schodů i ze schodů. Po nakloněné rovině - klesající potřebuje pacientka dopomoc,
po stoupající rovině bez dopomoci.
K chůzi nepoužívá kromě podkoleních protéz žádné pomůcky.
3.6.5 Vyšetření základních pohybových stereotypů (podle Jandy)
Z důvodů zavedeného katetru nemohla být provedena základní poloha leh na břiše
při testování stereotypu extenze v kyčli, proto byla zvolena poloha leh na břiše s oporou
o předloktí. Všechna vyšetření byla provedena s protézami na lehátku.
Extenze v kyčelním kloubu – pacientka zahajuje pohyb aktivací ischiokrurálních svalů
a mm. gluteii zároveň.

Pohyb je ovlivněn základní polohou, proto také dochází

pravděpodobně k prohloubení bederní lordózy a zvýšenému zapojení paravertebrálních
svalů.
Abdukce v kyčelním kloubu – vyšetřeno v leže na boku, spodní dolní končetina
pokrčena, horní natažena. Pacientka provedla pohyb správně.
Flexe šíje – v leže na zádech, podložená kolena. Pohyb je plynulý, ale dochází
k předsunu hlavy a následné obloukovité flexi
Flexe trupu – v leže na zádech, natažené dolní končetiny, horní končetiny podél těla.
Pacientka provede flexi pouze do úrovně horních úhlů lopatek, ale ve správném
provedení.
Klik – základní poloha pro pacientku byla v poloze na čtyřech. Pacientka pohyb
provede správně.
Abdukce v ramenním kloubu – vyšetřeno v sedě, pacientka provedla pohyb správně
3.6.6 Antropometrické vyšetření
Byly vyšetřeny především obvody a délky dolních končetin. Z důvodu budoucího cíle
nárůstu svalové hmoty, byly naměřeny i obvody horních končetin a trupu pro následné
porovnání změn.
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Dolní končetiny
Místo měření délky

Levá dolní končetina

Pravá dolní končetina

54 cm

53 cm

Trochanter major → konec pahýlu

58 cm

57 cm

Trochanter major → kloubní štěrbina

45 cm

45 cm

Spina iliaca anterior superior
→ konec pahýlu

Tab.č. 12 – Antropometrické údaje - délky dolních končetin, výstupní kineziologický
rozbor
Místo měření obvodu

Levá dolní končetina Pravá dolní končetina

Stehno – nejširší místo

43 cm

44 cm

Stehno – 10 cm nad patellou

31,5 cm

33,5 cm

Přes koleno

28,5 cm

28,5 cm

Přes tuberositas tibiae

26,5 cm

26,5 cm

Tab.č. 13 – Antropometrické údaje - obvody dolních končetin, výstupní kineziologický
rozbor
Horní končetiny
Místo měření obvodu

Levá horní končetina

Pravá horní končetina

22 cm

22 cm

Paže – kontrahovaný m.biceps brachii

23,5 cm

24 cm

Předloktí

19,5 cm

19 cm

13 cm

13 cm

Paže – relaxovaný m.biceps brachii

Zápěstí

Tab.č. 14 – Antropometrické údaje - obvody horních končetin, výstupní kineziologický
rozbor
Doplňující měření
Místo měření obvodu Hodnota
Přes ramena

87 cm

Přes hrudník

78,5 cm

Přes pupík

66,5 cm

Přes hýždě

78 cm

Tab.č. 15 – Antropometrické údaje – obvody trupu a hýždí, výstupní kineziologický
rozbor
50

3.6.7 Goniometrické vyšetření
Bylo provedeno goniometrické vyšetření dolních končetin a také ramenních kloubů
horní končetiny. Z důvodů kontraindikovaného lehu na břiše, byla výchozí poloha
u některého měření, vyžadující leh na břiše, modifikována poloha na leh na břiše
s oporou na předloktí. Při vyšetření horních končetin nebyla možná ani modifikovaná
poloha, proto vyšetření probíhalo v sedě. Výchozí polohy jsou popsány v poznámkách
pod tabulkou. Celé vyšetření bylo provedeno s oběma protézami a pasivní pohyby byly
provedeny za pomoci druhého fyzioterapeuta.

Kyčelní kloub

Levá dolní končetina

Pravá dolní končetina

Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

Aktivní pohyb Pasivní pohyb

Flexe

80°

90°

75°

85°

Extenze

10°

10°

10°

10°

Abdukce

40°

45°

40°

45°

Addukce

15°

25°

15°

25°

Vnitřní rotace

25°

30°

25°

30°

Zevní rotace

10°

15°

10°

15°

Tab.č. 16 – Goniometrické údaje kyčelních kloubů, výstupní kineziologický rozbor

Kolenní kloub
Flexe
Extenze

Levá dolní končetina

Pravá dolní končetina

Aktivní pohyb Pasivní pohyb

Aktivní pohyb Pasivní pohyb

130°

140°

130°

140°

0°

0°

0°

0°

Tab.č. 17 – Goniometrické údaje kolenních kloubů, výstupní kineziologický rozbor
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Ramenní kloub

Pravá horní končetina
Aktivní pohyb

Levá dolní končetina

Pasivní pohyb Aktivní pohyb

Pasivní pohyb

Flexe

90°

90°

90°

90°

Extenze

15°

20°

15°

20°

Abdukce

90°

90°

90°

90°

Horizontální addukce

120°

130°

120°

130°

Vnitřní rotace

30°

40°

40°

45°

Zevní rotace

80°

85°

85°

90°

Tab.č. 18 – Goniometrické údaje ramenních kloubů, výstupní kineziologický rozbor
Pozn. Flexe, extenze, abdukce, horizontální addukce byly vyšetřeny v sedě na židli. Vnitřní a zevní rotace
byly měřeny také v sedě na židli s výchozí polohou - flexe, abdukce ramenního kloubu v 90° a flexe
loketního kloubu také 90°, předloktí směřuje vpřed v neutrálním postavení.

3.6.8 Vyšetření hypermobility (podle Jandy)
Zkouška

ano/ne

Rotace hlavy

ne

Zkouška zapažených paží

ne

Zkouška založených paží

ne

Zkouška šály

ano

Zkouška extendovaných loktů

ano

Zkouška sepjatých rukou

ano

Zkouška sepjatých prstů

ano

Předklon

ne

Úklon

ne

Posazení na paty

x

Tab.č. 19 – Vyšetření hypermobilita, výstupní kineziologický rozbor
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3.6.9 Vyšetření zkrácených svalů (podle Jandy)
Vyšetření probíhalo s oběma podkolenními protézami. Z důvodů oboustranné amputace
nebyly vyšetřeny svaly lýtka.

Sval
flexory kyčelního kloubu

Levá dolní

Pravá dolní

končetina

končetina

0

0



-m.iliopsoas



-m.tensor fasciae latae

0

0



-m.rectus femoris

1

1

flexory kolenního kloubu

1

1

adduktory kyčelního kloubu

0

0

m.piriformis

1

1

m.quadratus lumborum

0

m.pectoralis major

0

1

-část sternální střední a horní

0

1

-část klavikulární a m.pectoralis minor

0

1

m.trapezius

1

1

m.levator scapulae

0

0

m.sternocleidomastoideus

0

1



-část sternální dolní




Tab.č. 20 – Vyšetření zkrácených svalů, výstupní kineziologický rozbor
3.6.10 Vyšetření svalové síly (podle Jandy)
Vyšetřeny byly vybrané svalové skupiny, které jsem vyhodnotila jako významné
pro budoucí terapii pacientky. Z důvodů zavedeného katetru museli být výchozí pozice
při testování extenze, zevní rotace, vnitřní rotace v ramenním kloubu, extenze
v loketním kloubu, extenze v kyčelním kloubu a flexe v kolenním kloubu,
modifikovány. Jednotlivé výchozí polohy jsou popsány pod tabulkou v poznámkách.
Celé vyšetření probíhalo s oběma protézami.
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Testovaný segment

Ramenní kloub

Loketní kloub

Předloktí

Zápěstí

Kyčelní kloub

Kolenní kloub
Trup

Stupeň svalové síly

Pohyb

Levá končetina

Pravá končetina

Flexe

5

5

Extenze

5

5

Abdukce

5

5

Zevní rotace

4

4

Vnitřní rotace

4

4

Flexe – m.biceps brachii

5

5

Flexe – m. brachioradialis

5

5

Flexe – m.brachialis

5

5

Extenze

5

5

Pronace

5

5

Supinace

5

5

Flexe

5

5

Extenze

5

5

Flexe

5

5

Extenze

5

5

Abdukce

5

5

Addukce

5

5

Zevní rotace

5

5

Vnitřní rotace

5

5

Flexe

5

5

Extenze

5

5

Flexe

4

4

Tab.č. 21 – Vyšetření svalové síly, výstupní kineziologický rozbor
Poznámka: Ramenní kloub: extenze – v sedě, neutrální postavení v ramenním kloubu,zevní a vnitřní
rotace – flexe a abdukce 90° ramenního kloubu, předloktí v neutrálním postavení směřuje vpřed. Loketní
kloub: extenze - v sedě, 90° flexe loketního kloubu, střední postavení předloktí. Kyčelní kloub: extenze –
v leže na břiše s oporou o předloktí. Kolenní kloubu: flexe – v leže na břiše s oporou o předloktí
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3.6.11 Vyšetření stabilizačního systému (podle Koláře)
Všechny testy byly provedeny s oběma protézami.
Brániční test
Pacientka je schopna aktivovat bránici a vytlačit břišní dutinu a dolní část hrudníku
proti naším rukám. Pozoruji i laterální a dorzální rozvíjení dolní části hrudníku.
Test flexe v kyčli (varianta vleže)
Pacientka aktivuje břišní stěnu, sleduji aktivaci břišních svalů a svalů upínajících se
na horní část hrudníku, nedochází k inspiračnímu postavení hrudníku
Test nitrobřišního tlaku
Pacientka nejdříve vyvine tlak proti našim prstům v oblasti podbřišku a poté zapojí
břišní svaly.
3.6.12 Neurologické vyšetření
Stále bez patologického nálezu. Fantomové bolesti se téměř nevyskytují, pacientka je
za poslední týden vůbec nezaznamenala.
3.6.13 Závěr výstupního kineziologického rozboru
Pacientky jizvy po bércové amputaci dolních končetin jsou zahojené, volné,
posunlivé vůči spodině. Po pádu jsou ještě viditelné malé známky hematomu,
ale bez otoků. Pahýly jsou nesymetrické, jak v délce, tak tvaru.
Reflexní změny byly palpovány v hypertoniích svalech – m. trapezius bilaterálně,
m. quadriceps femoris bilaterálně a m.piriformis bilaterálně. Stav měkkých tkání
v oblasti zad je fyziologický.
Ve stoji byly nejvýraznější odchylky v oblasti hrudníku, kde nacházíme scapula
alata vlevo a hyperkyfózu hrudní páteře, která přechází v předsunuté držení hlavy.
Zboku je patrné vyklenutí břišní dutiny.
Pacientka je při chůzi mírně nestabilní, ale tento fakt přikládám novým
protézám, na které není pacientka ještě zvyklá. Chůze je pravidelná a dochází
ke koordinovanému pohybu celého těla, včetně nutace pánve.
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Všechny základní pohybové stereotypy byly provedeny. U extenze kyčle
bychom požadovali primární zapojení gluteálních svalů, ale u pacientky se zapojují
současně se svaly ischiokrurálními. Flexe šíje byla provedena s předsunem hlavy. Klik
a flexe trupu byly provedeny správně.
Rozsahy pohybů pacientky jsou fyziologické. Zkrácenými svaly jsou
jen m.rectus femoris bilaterálně, flexory kolenního kloubu bilaterálně a m. piriformis
bilaterálně. Z důvodů zavedeného katetru jsou zkrácené prsní svaly na stupeň 1 vpravo.
Svalová síla všech svalů kromě zevních a vnitřních rotátorů ramenního kloubu
a flexorů trupu jsou podle svalového testu hodnoceny stupněm 5.
Vyšetření stabilizačních schopností podle Koláře poukazuje na správné zapojení
hlubokého stabilizačního systému.
Neurologické vyšetření bez patologických nálezů, s občasnými fantomovými
bolestmi.

3.7 Zhodnocení efektu terapie
Ráda bych zde porovnala údaje ze vstupního a výstupního kineziologického
rozboru a uvedla pouze ty, které byly změněny.
Stav pahýlů a jizev je i po pádu, který se stal v průběhu terapie, lepší. Pacientka
se zbavila palpačně tvrdých bolestivých míst a jizvy jsou volné a zahojené. Velice
kladně hodnotím reflexní změny, které byly téměř bez patologického nálezu oproti
vstupnímu

vyšetření.

Kiblerova

řasu

jde

vytvořit

v celém

průběhu

páteře

a lumbodorzální fascie je pohyblivá všemi směry. Zbavili jsme se hypertonu
ve vzpřimovačích páteře, m. quadratus lumborum a mm. adductores. Hypotonii již
nenalézáme v mm. gluteii ani v mm. abductores.
Ve stoji je patrná změna v postavení ramenních pletenců, které nejsou v tak
velké protrakci, naopak viditelná změna nastala v oblasti pupíku, který je již umístěn
ve středu těla.
Největším progresem je pacientky chůze, která je oproti začátku terapie mnohem
plynulejší, koordinovanější, dochází při ní k souhybu horních končetin a nutačnímu
pohybu pánve. K mírnému zhoršení došlo ve stabilitě chůze, což je podmíněno novými
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protézami, na které není pacientka dostatečně zvyklá, a k výstupnímu vyšetření došlo
hned druhý den po jejich obdržení.
V rámci naší terapie jsme se zaměřili i na zlepšení pohybových stereotypů,
především extenze v kyčelním kloubu a klik. K výraznému zlepšení došlo u kliku,
u extenze kyčelního kloubu jsme docílili pouze stejnoměrného, současného zapojení
hýžďových svalů a ischiokrurálních.
Při antropometrickém měření nebyly naměřeny rozdílné hodnoty, snad jen
v oblasti hrudníku, pupíku a hýždí, a to zhruba 1 – 1,5 cm. To bychom mohli přičíst
také k nárostů tělesné hmotnosti, kdy pacientka z původních 40 kg, váží nyní 44 kg,
ale z toho připadají 2 kg na obě protézy. Tudíž pacientka přibrala na váze 2 kg.
Závěrečné

goniometrické

měření

prokázalo

zvětšení

rozsahů

pohybů

v kyčelním, kolenním a ramenním kloubu.
Na základě větších rozsahů pohybů bylo i vyšetření zkrácených svalů velice
pozitivní, jelikož po terapii je pouze prsní svalstvo vpravo zkráceno na stupeň 1, a to
pravděpodobně z důvodů zavedeného katetru.
Při našich terapiích jsme se snažili hodně zaměřit na zvýšení fyzické zdatnosti
a posílení celého těla a to se také prokázalo ve vyšetření svalové síly, kdy většina
svalových skupin je hodnocena stupněm 5.
Důležitá změna nastala i v zapojení hlubokého stabilizačního systému,
kdy pacientka dokázala provést všechny tři testy ve správném provedení.

4 Závěr
Po dobu čtyř týdnů jsem měla možnost seznámit se s pacientkou, které se
ze dne na den změnil život a mým úkolem bylo ji ukázat cestu, která vede
k plnohodnotnému kvalitnímu aktivnímu životu. Jelikož byla pacientka velice mladá,
byla pro mě komunikace s ní o to jednodušší. Zároveň byla naprosto odhodlaná
spolupracovat. U pacientů s amputací hodnotím jako nejdůležitější faktor právě
spolupráci pacienta s terapeutem a dostatečnou motivaci.
Troufám si napsat, že veškeré naše stanovené cíle v rámci terapeutického plánu
byly splněny. Podrobnější informace o výsledcích jsou sepsány v kapitole zhodnocení
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efektu terapie. Dokazují to výsledné hodnoty a především pocit pacientky. Všechny
terapie a vyšetření pacientky jsou obsaženy v kazuistice, která byla jedním z několika
cílů bakalářské práce.
Jsem velice ráda, že v průběhu své praxe jsem měla možnost navštívit firmu
Ottobock, kde jsem měla možnost vidět celý proces výroby protéz, přímou aplikaci
nové protézy a zaučování pacienta, jak novou protézou používat a manipulovat s ní.
Většinu poznatků z této návštěvy, společně s ostatními knižními a internetovými zdroji,
jsem mohla využít ke zpracování teoretické části bakalářské práce, což bylo mým
dalším cílem. Již podruhé jsem byla na souvislé odborné praxi v Rehabilitační klinice
Malvazinky, kde se specializují na práci s amputovanými pacienty a ráda bych se
na toto pracoviště vrátila znovu, jelikož spolupráce s pacienty po amputacích mě
naplňuje. Na klinice pracují odborníci, věnující se této problematice, kteří mi předali
spoustu užitečných a praktických rad, díky kterým jsem schopná spolupracovat
s amputovanými pacienty a poskytnout jim dostatečnou fyzioterapeutickou péči. Jsem
plně přesvědčena o tom, že tito pacienti mohou mít plnohodnotný šťastný život.
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Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu pacienta
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážená paní, vážený pane,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou
deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění
pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními
předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a
průběhu terapie prováděné v rámci praxe na ………………….……………………….,
kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou
terapií. Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci
bakalářské práce na UK FTVS, s názvem …………………
Cílem této bakalářské práce je
…….............................................................................................
Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny
v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou
uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data
nebyla zneužita.
Jméno a příjmení řešitele ........................................................................
Podpis:........................
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení..................................
Podpis:........................
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše
uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně
vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny
relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a
uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude
následně informovat řešitele.

Místo, datum ....................
Jméno a příjmení pacienta ........................... Podpis pacienta: ..............................
Jméno a příjmení zákonného zástupce .........................................….
Vztah zákonného zástupce k pacientovi .......................... Podpis: .............................
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Příloha č. 3 – Seznam tabulek
Tabulka č.1: Antropometrické údaje - délky dolních končetin, vstupní kineziologický
rozbor
Tabulka č.2: Antropometrické údaje – obvody dolních končetin, vstupní kineziologický
rozbor
Tabulka č.3: Antropometrické údaje – obvody horních končetin končetin, vstupní
kineziologický rozbor
Tabulka č.4: Antropometrické údaje – obvody trupu a hýždí, vstupní kineziologický
rozbor
Tabulka č.5: Goniometrické údaje kyčelních kloubů, vstupní kineziologický rozbor
Tabulka č.6: Goniometrické údaje kolenních kloubů, vstupní kineziologický rozbor
Tabulka č.7: Goniometrické údaje ramenních kloubů, vstupní kineziologický rozbor
Tabulka č.8: Vyšetření hypermobility, vstupní kineziologický rozbor
Tabulka č.9: Vyšetření zkrácených svalů, vstupní kineziologický rozbor
Tabulka č.10: Vyšetření svalové síly, vstupní kineziologický rozbor
Tabulka č.11: Barthel index
Tabulka č.12: Antropometrické údaje - délky dolních končetin, výstupní kineziologický
rozbor
Tabulka č.13: Antropometrické údaje - obvody dolních končetin, výstupní
kineziologický rozbor
Tabulka č.14: Antropometrické údaje - obvody horních končetin, výstupní
kineziologický rozbor
Tabulka č.15: Antropometrické údaje – obvody trupu a hýždí, výstupní kineziologický
rozbor
Tabulka č.16: Goniometrické údaje kyčelních kloubů, výstupní kineziologický rozbor
Tabulka č.17: Goniometrické údaje kolenních kloubů, výstupní kineziologický rozbor
Tabulka č.18: Goniometrické údaje ramenních kloubů, výstupní kineziologický rozbor
Tabulka č.19: Vyšetření hypermobilita, výstupní kineziologický rozbor
Tabulka č.20: Vyšetření zkrácených svalů, výstupní kineziologický rozbor
Tabulka č.21: Vyšetření svalové síly, výstupní kineziologický rozbor
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Příloha č. 4 – Seznam fotografií
Fotografie č. 1 - Procedos Platform9, archiv autora
Fotografie č. 2 - 2.cvičení, archiv autora
Fotografie č. 3 - 3.cvičení, archiv autora

67

