1 PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Metody měření obsahu tuku v těle
Tab. č. Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu..1 Metody měření obsahu tuku v těle
(Matoulek, 2018)
Princip

Název

Výhody

Nevýhody

Pro praxi

RTG záření

DEXA

Přesné

RTG záření

Pouze pro výzkum

CT

Přesné

Velká dávka záření, Pouze pro výzkum,
cena

stanovení
útrobního tuku

Magnetické

MR

Přesné

Cena, nevhodné pro Pouze pro výzkum,

vlnění

osoby

stanovení

s kardiostimulátorem

útrobního tuku

nebo implantovaným
defibrilátorem
Bioimpedance InBody, Tanita

Poměrně

4 elektrody

přesné,

Cena

přístroje, Vhodné

min. omezení jako MR

provozní
náklady
Bodystat

Poměrně

Stejně jako InBody, Vhodné

přesné

Tanita

–

potřeba

elektrod
Bioimpedance Bimanuální

Levné a rychlé

Orientační hodnocení

2 elektrody

Pokud

nejsou

validované
přístroje, nehodí se
Bipedální

Levné a rychlé

Orientační hodnocení

Pokud

nejsou

validované
přístroje, nehodí se
Měření
kožních řas

Antropometrie

Levné

Náročnost
provedení
s obezitou
stupňů

na Pouze pro osoby
u

lidí s nadváhou

a

vyšších obezitou 1. stupně

Příloha č. 2 Důsledky a komplikace obezity
Tab. č. Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu..2 Důsledky a komplikace obezity (upraveno
dle Kunešová, 2016; Svačina, 2008; Yumuk, 2015)
Zdravotní komplikace spojené s obezitou
Metabolické

Kardiovaskulární

Respirační

Gastrointestinální a hepatobiliární

Ortopedické
Onkologické

Urogynekologické a reprodukční

Chirurgické
Dermatologické

Psychologické a sociální

Diabetes mellitus 2. typu
Dyslipidémie, hyperacylglycerolémie
Hyperurikémie/dna
Zánětlivá odpověď mírného stupně
Hypertenze
Hypertrofie a dilatace levé komory
Srdeční selhání
Cévní mozkové příhody
Žilní trombóza a TEN
Arytmie
Varixy
Asthma bronchiale
Hypoxémie
Syndrom spánkové apnoe
Hypoventilační syndrom obézních
Gastroezofageální reflux (GERD)
Hernie
Cholelitiáza, cholecystitida
Pankreatitida
Jaterní steatóza
Nealkoholové onemocnění jater
Degenerativní onemocnění kloubů a páteře
(zejména gonartróza a koxartróza)
Ca ledvin, žlučníku, pankreatu, jater,
kolorektální karcinom
♀ca endometria, děložního hrdla, vaječníku,
prsu
♂ca prostaty
Inkontinence moči
Poruchy cyklu, infertilita
Syndrom polycystických ovarií
Gestační diabetes mellitus
Častější úrazy
Horší hojení ran
Tvorba hernií v pooperačních jizvách
Ekzémy a mykózy
Celulitida
Strie
Hypertrichóza, hirsutismus
Společenská diskriminace
Úzkost a deprese, snížené sebevědomí
Stigmatizace (vč. iatrogenní)
Poruchy příjmu potravy

Příloha č. 3 Bariatricko-metabolické výkony, jejich pozitiva a negativa
Tab. č. Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu..3 Bariatricko-metabolické výkony, jejich
pozitiva a negativa (upraveno dle Obesity Medicine Association, ©2016-2017 a Matoulek,
2019)
Varianta výkonu

Pozitiva

Negativa

Vhodné pro

Další aspekty

pacienty:
Adjustabilní

Nejméně

Vyžaduje

↓ st. BMI, bez Jakékoli

gastrická bandáž

invazivní,

maximální

metabolických metabolické

(AGB)

odstranitelné

spolupráci

onemocnění,

přínosy

jsou

pacienta

mající víc hlad závislé

na

než chuť

redukci
hmotnosti

Sleeve

Zlepšení

Zmenšená

gastrektomie (SG)

metabolických

žaludku

onemocnění,

potravou

část Metabolická

Režim

může onemocnění,

operaci

Plikace žaludku
BPD

méně

mající víc hlad striktní než u

vzácné deficience postupně
mikronutrientů

po

než chuť

AGB

roztahovat

Obdobné sleeve gastrektomii
se Největší efekt na ↑

zachováním

redukci hmotnosti deficiencí

duodenální pasáže

a

riziko ↑

st.

BMI, Technicky

DM2T, mající nejnáročnější

zlepšení nutrientů než u víc chuť než metoda

metabolických

bypassu

hlad

onemocnění
Gastrický bypass

Výrazné zlepšení ↑

riziko ↑

st.

BMI, Technicky

metabolických

malabsorpčních

onemocnění

komplikací než GERD, mající AGB, SG
SG

DM2T,
více chuť

náročnější než

Příloha č. 4 Dotazníky bolesti SF-MPQ a DIBDA – kazuistika č. 1, vstupní vyšetření

Příloha č. 5 Dotazník kvality života IWQOL-Lite – kazuistika č. 1, vstupní vyšetření

Příloha č. 6 Dotazníky bolesti SF-MPQ a DIBDA – kazuistika č. 1, výstupní vyšetření

Příloha č. 7 Dotazník kvality života IWQOL-Lite – kazuistika č. 1, výstupní vyšetření

Příloha č. 8 Dotazníky bolesti SF-MPQ a DIBDA – kazuistika č. 2, vstupní vyšetření

Příloha č. 9 Dotazník kvality života IWQOL-Lite – kazuistika č. 2, vstupní vyšetření

Příloha č. 10 Dotazníky bolesti SF-MPQ a DIBDA – kazuistika č. 2, výstupní vyšetření

Příloha č. 11 Dotazník kvality života IWQOL-Lite – kazuistika č. 2, výstupní vyšetření

Příloha č. 12 Informovaný souhlas pacienta (vzor)

Informovaný souhlas pacienta (vzor)
Název bakalářské práce (dále jen BP): Fyzioterapie u pacientů po bariatrickém výkonu
Stručná anotace BP (shrnutí tématu a průběhu zpracování BP sdělované pacientovi):
Bakalářská práce se zabývá fyzioterapií u pacientů po bariatrickém výkonu. Jejím cílem je
vytvořit individuální pohybový program každému pacientovi a pomocí dotazníků zjistit, zda
má fyzioterapeutická intervence vliv na bolesti pohybového aparátu a kvalitu života.
Jméno a příjmení pacienta:
Datum narození:
Kazuistika pacienta pod číslem:

1) Já, níže podepsaný/á souhlasím s mou účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně
zpracovány. Je mi více než 18 let a jsem svéprávný/svéprávná.
2) Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, a o tom,
co se ode mě očekává. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP.
3) Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast v BP mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit,
aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje spolupráce při tvorbě BP
je dobrovolná.
4) Informace získané o mé osobě budou zpracovány a zveřejněny přísně anonymně.
Souhlasím s publikováním anonymizovaných dat i jinde než v samotné BP.
5) S mou spoluprací při tvorbě BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny.
6) Obdržím podepsaný a datem opatřený stejnopis Informovaného souhlasu.

Datum:
Podpis pacienta:

Podpis autora BP:

Příloha č. 13 Příručka pro bariatrické pacienty

Pohybem ke zdraví po bariatrickém
výkonu
Příručka pro bariatrické pacienty

Tato příručka slouží pacientům po bariatrickém výkonu k dodržování zásad cvičení a
správného držení těla po navrácení z nemocnice do běžného života. Byla vypracována na
základě zkušeností ze skupinového a individuálního cvičení bariatrických pacientů v rámci
bakalářské práce.
Zásady cvičení pro bari pacienty
Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ještě před tím, než začnete s cvičením.
1) Cvičte pomalu, vědomě a tahem (ne švihem).
2) V průběhu cvičení pravidelně dýchejte (nezadržujte dech).
3) Při překonávání gravitace/odporu vydechujte, při navrácení do základní polohy se
nadechujte.
4) Cvičení provádějte kratší dobu, ale častěji a soustřeďte se na správné provádění cviku.
5) Zařaďte cvičení do každodenního režimu obdobně jako jiné denní činnosti (v pravidelnosti
spočívá úspěch).
6) Neočekávejte okamžitý efekt cvičení, ale pozvolné zlepšování stavu.
7) Cvičte do pocitu příjemné únavy a prožitku. POZOR! Pokud se objeví v průběhu cvičení
bolesti na hrudi, dušnost, nevolnost, nepravidelnosti srdečního rytmu, pokles krevního tlaku či
motání hlavy tak cvičení ihned ukončete!
8) Nezapomínejte na pohodlné oblečení a kvalitní obuv.
9) V případě jakýkoliv nejasností ohledně pohybových aktivit se neváhejte obrátit na Vašeho
fyzioterapeuta či lékaře.
Zkratky použité v popisu jednotlivých cvičení
ZP – základní poloha
N – nádech
V – výdech
HK/HKK – horní končetina/ obě horní končetiny
DK/DKK – dolní končetina/ obě dolní končetiny

Nezapomínejte, že pohybová aktivita hraje důležitou roli v léčbě obezity a přidružených
onemocnění a při správně zvolené dietě je klíčem k úspěchu!

Příklady vhodných pohybových aktivit
Tyto aktivity provádějte střední intenzitou 30 minut/denně anebo min. 150 minut/týdně. Do
pohybového režimu zařaďte ještě 1x týdně silově-dynamickou aktivitu – posilování.
Chůze, nordic walking (chůze může být Vaší jedinou pohybovou aktivitou)
Jízda na kole, rotopedu
Plavání v teplé vodě, aqua-aerobik (cvičení ve vodě)
Jóga
Tanec
Cvičení na posilovacích strojích
Vyhněte se aktivitám:
-

Spojeným s poskoky – běhání na tvrdém povrchu, míčové hry s dopady (volejbal,
házená, basketbal)
Přetěžující přímé břišní svalstvo (posilování šikmých břišních svalů je v pořádku)
Přetěžující klouby – sjezdové lyžování
Spojeným se zvyšováním nitrobřišního tlaku – zvedání těžkých břemen, kulturistika

Nácvik správného sedu a ergonomie pracovního prostředí
Dříve než se vrátíte zpátky do běžného života a do práce tak je důležité se naučit správnou
ergonomii sedu. Slouží jako prevence vadného držení těla a bolestí pohybového aparátu.
Člověk by měl (např. před PC) správně sedět tak, aby:
1) pánev byla v neutrální poloze – abyste seděli přímo na obou sedacích kostech
2) výška stolu byla při sedu totožná s výškou loktů
3) lokty byly drženy při těle
4) nadloktí a předloktí svíralo pravý úhel
5) páteř byla napřímená
6) kyčelní kloub svíral s kolenním kloubem pravý úhel anebo byl lehce výše
7) nohy byly rozkročeny na šířku pánve
8) kolena směřovala na ukazováček chodidla
9) chodidla byla celou plochou položena na zemi a byla pod koleny anebo lehce před nimi
10) opěradlo židle podpíralo bederní páteř
1x za 30 minut proveďte aktivní autokorekci držení těla

10 cviků pro posílení celého těla
1. Kroužení paží
Zaměření cviku: oblast ramen
ZP: stoj mírně rozkročný, HKK připažené
V – upažit HKK, kroužit pažemi (pohyb vychází z ramenních kloubů)
N – vrátit do ZP
Cvik provádět po dobu 20 sekund, zopakovat dohromady 3x
Chyby: pokrčené HKK, kroužení v zápěstí

2. Kliky o zeď
Zaměření cviku: celé tělo, zejména horní polovina těla
ZP: stoj mírně rozkročný, nohy na šířku pánve na zemi, trup v napřímení, ruce na stěně ve výšce
ramen (mírně šíře než ramena), obě DKK couvnou o krok zpět
N – ohnout lokty, pohyb ke stěně, přiblížit hrudníkem ke stěně
V – natáhnout lokty, pohyb nahoru, odtlačit od stěny
Cvik opakovat 20x
Chyby: prohýbání v zádech

3. Výpony s oporou o židli
Zaměření cviku: lýtkové svalstvo
ZP: stoj mírně rozkročný, nohy na šířku pánve a směřující paralelně dopředu, trup v napřímení,
ruce položené na opěrce od židle (k lepší stabilitě)
V – zvednout paty se země co nejvýš až na špičky
N – vrátit do ZP
Cvik opakovat 20x
Chyby: neprovedení cviku v celém rozsahu pohybu, záda nejsou rovná, dopomáhání HKK

4. Zevní rotace paží vsedě
Zaměření cviku: mezilopatkové svalstvo
ZP: sed na židli, kyčelní a kolenní klouby v pravém úhlu, nohy na šířku pánve na zemi, HKK
připažené a pokrčené v loketních kloubech do pravého úhlu, dlaně směřují ke stropu
V – pohyb HKK od hrudníku ven, aktivní stah lopatek k sobě a dolů
N – uvolnit, vrátit do ZP
Cvik opakovat 20x
Chyby: předsun hlavy, zvedání ramen, trup není v napřímení

5. Tricepsové kliky na židli
Zaměření cviku: zadní strana paží
ZP: dlaně na šíři ramen opřené o hranu židle, prsty směřují vpřed, HKK natažené s lokty u těla,
hýždě těsně před židlí, kyčelní a kolenní klouby v pravém úhlu, nohy na šířku pánve na zemi
V – s výdechem pokrčit lokty, trup klesá dolů, dojít do nejnižší možné pozice
N – dlaněmi zatlačit do židle, propínat HKK v loktech a vrátit do ZP
Cvik opakovat 20x
Chyby: zvedání ramen, trup není v napřímení, kolena dostávají před špičky, předklon hlavy

6. Předkopávání vsedě
Zaměření cviku: přední strana stehen
ZP: sed na židli, kyčelní a kolenní klouby v pravém úhlu, nohy na šířku pánve, napřímený trup
V – s výdechem natáhnout jednu DK do úplného propnutí, v této poloze výdrž 3 vteřiny
N – pomalu s nádechem vracet do ZP
Cvik opakovat na každou stranu 20x (Tip: pro větší odpor přidejte odporovou gumu kolem
kotníku a nohy od židle)
Chyby: předklon či záklon trupu, při zvedání DK se odlepují hýždě od židle

7. Opora na čtyřech se zúžením opory na dvě končetiny – pták
Zaměření cviku: trupové svalstvo, stabilita
ZP: klek na čtyřech, ruce pod rameny a kolena na šířku pánve, páteř v napřímení a hlava je
v ose (díváte se na podložku)
V – s výdechem zvednout zároveň pravou DK do zanožení a současně levou HK do vzpažení,
výdrž pár sekund, volně dýchat
N – uvolnit, vrátit do ZP
V – vyměnit strany, zopakovat cvik s opačnou DK a HK
N – uvolnit, vrátit do ZP
Cvik opakovat na každou stranu 10x
Chyby: záklon hlavy, prohnutí v bedrech, zadržení dechu

8. Zvedání DK do unožení
Zaměření cviku: boční strana stehen, hýždě
ZP: leh na boku, spodní HK pokrčena pod hlavou a vrchní HK opřena před tělem, spodní DK
pokrčena a vrchní DK natažena
V – s výdechem zvednout vrchní DK do unožení
N – vrátit do ZP
Cvik opakovat na každou stranu 20x
(Tip: natáhněte spodní DK a pro větší odpor přidejte odporovou gumu kolem kotníků)
Chyby: překlápění pánve dopředu či dozadu, zvedání vrchní DK před sebe

9. Zvedání pánve – most
Zaměření cviku: zadní strana stehen, hýždě, svaly pánevního dna, trupové svalstvo
ZP: leh na zádech mírně roznožný na šíři pánve, pokrčené DKK, HKK připažené podél těla,
chodidla se opírají o podložku
V – s aktivním výdechem stahem hýždí zvednout pánev „rolovat obratel po obratli“ až po
spodní okraj lopatek (stehna a trup tvoří přímku)
N – výdrž 1 s
V – „rolovat obratel po obratli“ zpět do ZP
N – uvolnit
Cvik opakovat 20x
Chyby: předklon hlavy, zvednutí trupu až ke krční páteři, prohnutí v bedrech, uvolnění stahu
hýždí před dotykem s podložkou, zadržení dechu

10. Šikmý tlak do kolene
Zaměření cviku: šikmé břišní svalstvo
ZP: leh na zádech mírně roznožný na šíři pánve, pokrčené DKK, HKK připažené podél těla
Volně dýchat, zvednout jednu DK do pravého úhlu, bérec je rovnoběžně se zemí, proti ní
zvednout a položit na koleno protilehlou HK
V – s výdechem zatlačit HK do kolene a zároveň kolenem do HK, výdrž 2 s, volně dýchat
N – uvolnit tlak a vrátit do ZP
Cvik opakovat na každou stranu 10x (Tip: pokud nedosáhnete HK na protilehlé koleno, tak si
dejte mezi dlaň a koleno overball či srolovaný ručník)
Chyby: bedra nedotýkají podložky, zvedání hlavy, zadržení dechu

5 protahovacích cviků
Při protahování postupujte velmi pomalu, určitou polohu zaujímejte i opouštějte pozvolna pod
Vaší volní kontrolou. Protahujte se do pocitu mírného tahu a setrvejte v této pozici tak dlouho,
dokud tento tah nezmizí (běžně 1-2 minuty). V žádné poloze nekmitejte ani nešvihejte a rozhodně
nejděte přes bolest. Podle potřeby jednotlivé cviky opakujte vícekrát a nezapomeňte také
vyměnit strany. Při cvičení mějte na paměti, že strečink je individuální a je tedy důležitý Váš
vlastní pocit z protažení, nikoli dosažený rozsah.
1. Protažení prsních svalů
Tento cvik má tři varianty provedení v závislosti na částech prsního svalu.
Stoj čelem před rám otevřených dveří:
a) Vzpažit a pokrčit lokty tak, aby se dostaly níže než Vaše ramena. Dlaněmi se opřít o
rám dveří a protáhnout tak horní část prsních svalů. S výdechem se uvolnit a jednou
nohou vykročit vpřed. Celý trup tlačit vpřed.
b) Vzpažit a pokrčit lokty tak, aby se dostaly na úrovni Vašich ramen. Dlaněmi se opřít o
rám dveří a protáhnout tak velký a malý prsní sval. S výdechem se uvolnit a jednou
nohou vykročit vpřed. Celý trup tlačit vpřed.
c) Vzpažit a pokrčit lokty tak, aby se dostaly vysoko nad úroveň Vašich ramen. Dlaněmi
se opřít o rám dveří a protáhnout tak dolní část prsních svalů. S výdechem se uvolnit a
jednou nohou vykročit vpřed. Celý trup tlačit vpřed.

2. Protažení zadní strany paží
Stoj čelem ke zdi, jedna DK vepředu blíž ke zdi, druhá DK vzadu, obě DKK směřují špičkami
ke zdi. Jednu HK ohnout v lokti a položit loktem na zeď, přitahovat podpaží směrem ke zdi až
začne být cítit tah na zadní straně paže.

3. Protažení lýtek
Stoj čelem ke zdi, jedna DK pokrčená v koleni vepředu blíž ke zdi, druhá DK natažená vzadu
s patou nad zemí, obě DKK směřují špičkami ke zdi, ruce opřené o zeď. S výdechem tlačit patu
zadní DK směrem k zemi. Hlava, páteř a zadní DK jsou v jedné přímce. Tah lze zvětšovat
s větším rozkročením DKK (zadní DK položit dál od zdi).

4. Protažení přední strany stehen
Stoj zády k židli, jedna DK položená nártem na sedátku od židle, druhá DK stojná. Měl by být
cítit tah na přední straně stehna. Pokud by nestačilo k docílení tahu položení nártu na sedátko
lze položit na sedátko např. složený ručník či polštář.

5. Protažení zadní strany stehen
Sed na židli, hýždě u okraje sedátka, jedna DK pokrčená a druhá natažená. U natažené DK
přitáhnout špičku (udělat fajfku) a naklonit se napřímeným trupem k natažené DK.

