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1. ÚVOD 

K diplomové práci je zvoleno téma amputace dolní končetiny. Prvním impulsem 

pro jeho ,-olbu je dlouholeté přátelství s člověkem, který se ve dvaceti letech podrobil 

amputaci dolní končetiny a dodnes patří mezi všestranné sportovce. I během studia ke 

zmíněnému tématu stále směřuji, seznamuji se průběžně s odbornou tématickou 

literaturou. Ve svém povolání s amputovanými pacienty pracUJI. Do 

rehabilitace pacientů před a po amputaci dolní končetiny jsem měla možnost se aktivně 

zapojovat na dvouměsíční zahraniční stáži v městské nemocnici v Gorlitz. Problematiku 

kolem amputací na dolních končetinách jsem si zvolila také proto, že bych ráda ještě 

detailněji pronikla do budoucnosti lidí, pro které znamená ztráta končetiny drastický 

zásah do jejich dosavadního života. Počet amputovaných v České republice má 

vzestupný charakter a stoupá počet postižených, kteří čekají na vybavení protézou. 
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2. CÍL PRÁCE, ÚKOLY, HYPOTÉZY 

2.1. CíLE PRÁCE 

Posk)inutí uceleného pohledu na rehabilitaci po amputaci dolní končetiny. 

Zjištění možnosti lokomoce o protézách ve vztahu k energetické náročnosti. 

Zmapování postavení bilaterálně amputovaného jedince ve společnosti, 

sociální a ekonomická problematika, možnosti resocializace. 

2.2. ÚKOLY PRÁCE 

Za účelem splnění zmíněného cíle jsou stanoveny následující úkoly. 

Prostudovat odbornou literaturu. 

Formou anketního šetření zjistit informace k danému tématu. 

Vyhodnocením získaných dat zmapovat možnost reintegrace bilaterálně 

amputo-vaných jedinců. 

2.3. Sn.NOVENí HYPOTÉZ 

Hypotéza č. 1 

Chůze s protézami je pro oboustranně amputovaného velmi náročná a Je 

ovlivňována onemocněním transportního systému, metabolickým syndromem, 

psychologick)·mi a sociálními faktory. 
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Hypotéza č. 2 

Lokomoci na invalidním vozíku mohou zvládnout i pacienti, kteří z různých 

důvodů nejsou schopni chůze o protéze. 

Hypotéza č. 3 

Oboustranně amputovaný jedinec je schopen reintegrace do společnosti. 
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3. KRÁTKÝ 

VÝKONŮ 

, v , 

NAHLED DO HISTORIE AMPUTACNICH 

Amputačními výkony na dolních končetinách byly již v dávné historii léčeny 

některé rány, zlomeniny, deformity, infekce, nekrózy a bolesti končetin. 

První prokazatelně doložená amputace dolní končetiny, která vzdáleně v hrubých 

rysech snese dnešní měřítka, provedl Hegistratus v roce 484 př. n. 1. ve Spartě. Z této 

doby existují doklady o protézách zhotovených ze dřeva případně ze železa, které někdy 

dokonce sloužily svým nositelům jako zbraň. Z období starého Řecka a Říma existují 

doklady o extrémně vysoké úmrtnosti po amputaci dolní končetiny, kdy výkon přežívalo 

pouze pár jedinců. Určitou taktiku při amputaci končetin nastínil řecký lékař 

Hippokrates, ktel)· doporučoval amputovat na zdravé tkáni a za\·edl zcela revoluční 

způsob stavění krvácení, který spočíval v ligatuře krvácejících cév. Hippokrates 

doporučoval amputovat už při počátečním stádiu gangrény dolní končetiny, nikoli až při 

rozvinutém septickém stavu, jež se podílel společně s minimální aseptickou operační 

technikou na vysoké mortalitě pacientů. 

Další významnou osobností zabývající se amputačními technikami ve své době 

byl Celsus, ktel)· žil kolem roku 30 našeho letopočtu. Doporučoval překrytí kostěného 

pah)·lu měkkými. tkáněmi, krytí rány houbou namočenou ve vinném octě a bavlněný 

obvaz rány. 

Dalších následujících 1500 let je možno označit jako dobu stagnace, kdy 

dokonce některé i dříve zayedené slibné techniky byly opuštěny a následoval návrat 

k primitivním guilotinov)m amputacím s užíváním vařícího oleje či rozžhaveného kovu 

ke stavění krvácení. Hnisání rány, v případě, že pacient výkon přežil, bylo považováno 

za dobré znamení, protože úmrtnost při amputacích dosahovala 85%. Z tohoto temného 

období se vynořuje v 16. století německ)· lékař Gersdorff, který dokázal provést 

amputaci pod kolenem během třiceti \1eřin. Znovu objevil uza\Ťení rány pahýlu, což 

dokázal v čase tří minut (obr.l). Z tohoto období a následně po něm jsou dochovány 

záznamy o prvních protézách, které byly minimálně funkční, velmi těžké a drahé, téměř 

bez nároku na kosmetickou úpravu. Umožňovaly pacientům omezenou pohyblivost a 
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funkčnost, i když z této doby jsou již uvedeny záznamy o použití háku na protéze horní 

končetiny. Jako pokus o kosmetické řešení chybějící části je znám případ železné ruky 

zhotovené Gotzem v r. 1508. 

Dalším významným mužem je ranhojič a válečný chirurg Ambrose Pare (1500-

1580), který svými válečnými zkušenostmi přispěl k rozYoji amputačních a 

ošetřoYatelských technik (obr. 2). Znovu doporučoval krytí rány obvazem a ligaturu 

krvácejících cév. Jsou dochovány záznamy pozorování pacientů léčených jeho 

doporučenými postupy se skupinou pacientů léčených do té doby klasickými metodami. 

Ze srovnání vyplývá, že jeho techniky a postupy byly správné. Jako první v historii 

popsal fantomovou bolest. 

Období 17.- 19. stol. je érou, kdy se již definitivně prosadily amputační techniky 

s využitím škrtidel a ligatur sloužících k zastavení krvácení. Na snížení mortality se 

kromě zaváděných antiseptických technik podílela i nově zavedená anestezie (anestezie 

od r. 1840). Je již patrná snaha o zhotoYení "funkčních" protéz. Baron von Dupuytren, 

chirurg z napoleonských válek, dokázal amputovat dolní končetinu v čase kratším jak 3 

minuty. Je však smutnou zajímavostí, že mortalita u úrazových amputacích byla nižší, 

než mortalita pacientů amputovaných chirurgy, což svědčí o nedostatečné asepsi. 

Protézy byly zhotovovány nadále převážně ze dřeva i když byla snaha opatřovat 

ocelovými klouby v oblasti kolene a hlezna, někdy s V)užitím zvířecích šlach. 

Během americké občanské války bylo dle statistik v armádě unie provedeno 

30 000 amputací. Dokumentace operačních prostor zaznamenávají již dobové 

fotografie. Dochovalo se množství chirurgických nástrojů v dřevěn}·ch sametem 

vykládaných kazetách, kde pře\ládají amputační nože různých velikostí společně 

s amputačními pilami a kleštěmi. Z této doby je známá též anestezie s použitím 

chloroformu, éteru, opia a whisky. Technika prováděných amputačních výkonů se 

zdokonalovala díky poznatkum o hemostáze (Langhagel 1967). Úroveň nástrojů svědčí 

o dokonalém dílenském zpracování. Jsou rovněž dochovány záznamy o chirurgickém 

vzdělávání a o organizaci nemocnic. Důraz byl kladen na včasnou evakuaci zraněných 

vojáků z polních nemocnic směrem na vyšší ošetřovatelské etapy, tedy do místních a 

specializovan}·ch nemocnic. Nov}m prvkem, do té doby neznám)·m, byla vládou 

posk)tována podpora na protézy pro válečné veterány stejně jako do té doby neznámá 
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vládní podpora poskytnutá vývoji a designu protéz. Dochované protézy svědčí o značné 

znalosti a smyslu pro konečný vzhled protézy. 

Dalším mezníkem v rozvoji amputačních technik a protéz znamenala 1. světoYá 

válka (1914-1918). V počátečním období války stále pracovali protetici nezávisle na 

chirurzích. Ovšem alarmující číslo všech amputovaných, které vysoce přeskočilo 100 

000, přimělo lékaře i protetiky k užší spolupráci a k zamyšlení se nad zlepšením 

funkčnosti protéz a rehabilitací pacientů. Tyto snahy byly přibržděny ekonomickou krizí 

a zno\u zesílily pod tlakem amputovaných pacientu během druhé světové války, kdy 

jenom amerických vojáků postižených ztrátou minimálně jedné končetiny, bylo víc jak 

45 000. (Během 1. světové války 4 400). Protože chirurgické techniky společně 

s anestesií a celkovou asepsí umožnily přežití většině postižených, vznikly společně 

s příznivou poválečnou ekonomickou situací v Americe dobré podmínky pro kooperaci 

lékařů a protetiků. Rovněž nové technologické postupy umožnily rozvoj dokonalejších 

protéz, kde byl již kladen jednoznačný důraz na funkčnost protéz a jejich kosmetick}

vzhled. Vhodné společenské klima umožnilo zamyslet se nad nov)m společenským 

zařazením postižených veteránů. Pomalu přestáYalo platit, že člověk se ztrátou 

končetiny je považován za člověka postiženého a méněcenného. Vznikaly nejprve 

v Americe a posléze i v E\Topě společnosti zab)-vající se lékařskými, protetickými i 

celospolečenskými problémy amputovan)·ch pacientů. Postupně dochází k jejich 

mezinárodnímu propojování. Tento trend přetrvává do dnešních dnů a umožňuje rychlé 

přenesení poznatků vědy a technologií z laboratoří do protetick)·ch dílen, dbá se na 

kvalitu protéz a na jejich další vývoj. V roce 1960 vznikají v Americe první hydraulické 

protézy nohou. 

Objevují se kompozitní materiály, které jsou \)'UŽÍvané mimo jiné i v letectví. 

Důraz je kladen na plasty pohlcující nárazy a na elektroniku. Tyto špičkové materiály 

umožňují amputovanému jedinci často pln)· návrat do života, sportovních aktivit i na 

vrcholové úrovni (Kálal 2003, http : www. Ch·ilwarhome. Com. 1.1.2006). 
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4. FUNKCNI ANATOMIE DOLNI KONCETINY 

Dolní končetina je orgán lokomoce a opory vzpřímeného těla. Ve srovnání 

s horní končetinou má sice stejné základní články, ale robustnější kostru, mohutnější 

svalové skupiny a omezenou pohyblivost jednotlivých kloubů. Toto vše je nutné 

k zajištění větší stability těla. Z Yývojového hlediska znamenalo vzpřimování polohy 

těla bipedální typ lokomoce postupnou -vertikalizaci páteře a přesun těžiště těla do 

roviny kyčelních kloubů zhruba do roYiny druhého křížového obratle. Podmínkou 

stabilní vertikalizace je fixovaná extenze dolních končetin, která je staticky 

nejv)·hodnější, protože snižuje nároky na činnost antigravitačních svalů. Hlavní zatížení 

směřuje do vertikálně a paralelně orientovaných kostí dolních končetin. Kostěná pánev 

je oporou pro dolní končetiny, je složena z pletence dolních končetin a z křížové kosti. 

Pohyb pánve se odehrává především v kyčelních kloubech, odkud je přenášen na 

bederní páteř. Při pohybu v kyčelních kloubech se aktiYují i četné skupiny zádov)·ch 

svalů. Pohyb kyčelních kloubů se promítá do pohybu páteře a má v)Taznou odezvu 

v kyčelních kloubech. Pro vzpřímenou polohu těla je důležitý sklon pánve. (Zvětšení 

sklonu pánve =prohloubení bederní lordózy). PáneY tYoří s páteří funkční jednotku a 

b}Tá z kineziologického hlediska přiřazoyána k páteři. Z didaktických důvodů zde o ní 

mlmíme proto, že je neodmyslitelná od funkce dolních končetin. Největšími 

Yývojovými změnami na dolní končetině prošla noha. Obecně noha u primátú je vysoce 

pohybliv)· a taktilně velmi citliv)· orgán. Lidská noha je pro svoji menší pohyblivost 

adaptována především na chůzi. V lokomočním cyklu je lidská noha přenosný článek, 

kterým je propulsní síla bérce expandována na podložku. Pružnost chůze i stoje je 

zaj ištěna příčným a podélným sklenutím nohy. 

Stehno a bérec je masivní a především nosnou částí dolní končetiny, která je 

bezprostředně zatížená hmotností trupu. Tomu odpovídá i mohutný skeletní základ 

tYořený stehenní kostí. 

Femur kromě sv)·ch mechanických funkcí má klíčový význam při chůzi. Kyčelní 

kloub, na jehož stavbě se podílí, je nejdůležitějším kloubem dolní končetiny. 
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Nosnou kostí bérce je tibie, která artikuluje s femurem. Při chůzi jde o pouhou 

změnu délky, proto i možnost vzájemného pohybu obou bércových kostí je 

minimalizovaná a elastick)m článkem dolní končetiny je noha. 

Nohaje distálním článkem dolní končetiny, má funkci při ·vypřímeném stoji a při 

chůzi. Skelet nohy je z hlediska funkční anatomie významný tolocrurálním kloubem a 

problematikou nožní klenby. Noha nese hmotnost těla a umožňuje lokomoci. Má tři 

opěrné body - hrbol patní kosti, hlavičku prvního metatarzu a hlavičku pátého 

metatarzu. Mezi těmito opěrnými body jsou vytvořeny dva systémy kleneb - příčné a 

podélné. Klenby chrání měkké tkáně plosky nohy a umožňují pružn)· nášlap. 

Příčná klenba je mezi hlavičkami pnního a pátého metatarzu, podélná klenba je 

výrazně vytvořena na vnitřním okraji nohy. Na zevním okraji je nižší. Udržení příčné a 

podélné klenby je závislé na celkovém tvaru kostry nohy a architektonice jednotlivých 

kostí, na vazivovém systému nohy a svalech nohy. Pro udržení obou nožních kleneb 

jsou svaly, uspořádání kostěných elementů a jejich zajištění vazy důležitým 

předpokladem k zachování klenby. 

4.1. SKLOUBENÍ DOLNÍ KONČETINY 

Pletenec pánevní představuje z hlediska funkční anatomie transmisní, protektivní 

a podpůrný systém. 

Křížokyčelní kloub je pouze minimálně pohyblivý. U mladších jedinců se 

popisují k)-vavé pohyby v rozsahu asi pěti milimetrů. Pohyb v křížokyčelním kloubu 

musí být chápán jen jako jedna komponenta pohybu (pružnosti) celého pánevního 

Kyčelní kloub je omezený kulový kloub spojující stehenní kost (volnou dolní kruhu. 

končetinu) s pletencem dolní končetiny (pánevní kostí). Kyčelní kloub je nosným 

kloubem trupu a balančním kloubem udržujícím rovnováhu vzpřímeného trupu. Pro 

jeho stabilitu mají velk)· význam vazy kloubního pouzdra. Kyčelní kloub je rovněž 

místo, kde se absorbují nárazy přes tukov)' polštář acetabula. 

Kolenní kloub je největším kloubem v těle. Artikulují zde tři kosti - femur, tibia 

a patela, které spolu s oběma menisky, kolaterálními vazy a zkřížen)mi vazy zajišťují 

rozsah pohybu ve smyslu flexe, extenze, vnitřní a zevní rotace. 
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Klouby nohy umožňují specifickou lokomoční funkci dolní končetiny a plní 

statické i dynamické funkce. Každý krok začíná noha jako flexibilní struktura a končí jej 

jako rigidní páka. Pružnost nohy zajišťuje kromě tvaru jednotlh-ých kostí jejich 

vzájemná vazba ligamentozními strukturami. Mezi kostmi nohy je \}tvořeno několik 

desítek kloubních spoju. Z funkčního hlediska je sice pohyb v mnoha spojích značně 

omezen, ale určitý pružící efekt spojen)· s drobn)mi posuny musí být pro správnou 

funkci nohy zachován. Ve v)'čtu kloubů nohy má význačné postavení horní i dolní 

zánártní kloub. Dále Chopartúv kloub, který může částečně kompenzovat omezený 

pohyb v horním i dolním zánártním kloubu, dále Lisfrancův kloub s omezenou 

pohyblivostí, mimo první tarzometatarzální kloub. 

Metatarzophalangové klouby před;;tavují malé místo pohyblivosti na rozdíl od 

mezičlánkov)•ch kloubů, u kterých je pohyblivost větší, ovšem mimo místa, kde jsou 

klouby nahrazeny synostosami. 

4.2. SYALY DOLNÍ KONČETINY 

Z kineziologického hlediska má končetina tři segmenty - pánev a kyčel 

(kořenová oblast), oblast kolena (střední segment) a nohu (akrální segment). 

Flexe je pohyb dolní končetiny z přinožení do přednožení. Pohybu se účastním. rectus 

femoris, m. iliopsoas, m. tensor fasciae latae, m. sartorius, m. gluteus minimus -

jeho přední část a m. pectineus. 

Extenze dolní končetiny (zanožení) se účastním. gluteus maximus,m.adductor 

magnus, m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. gluteus medius- jeho zadní 

část, m. biceps femoris (dlouhá hlava) a m. quadratus femoris. Mimořádně vysoká 

síla extenzoru vyplývá z jejich v)·znamu pro vzpřímené držení těla a pro lokomoci. 

Pokračování extenze je hyperextenze - té se účastní m.gluteus maximus, m. gluteus 

medius a další svaly. Poměrně malá síla hyperextenze je dána silným vazivO\-ým 

aparátem kyčelního kloubu. Při předklonu trupu je rozsah zanožení větší. 

Abdukce dolní končetiny - celková síla abduktorů má mimořádný v)·znam pro 

zajištění posturálních funkcí. Například při chůzi abduktory sklánějí pánev k příslušné 

stojné končetině a umožňují švih kročné dolní končetiny. Pokud nejsou abduktory 
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schopny této funkce, klesá nefixovaná strana pánve kaudálně a dochází k vyrovnávacím 

pohybům trupu (úklon k postižené dolní končetině) a tím ke kolébavé chůzi. Pohyb 

provádím. gluteus medius,m. rectus femoris, který jako dvoukloubový sval vykonává 

vedle flexe i abdukci, m. gluteus maximus, m. tensor fasciae latae, m. gluteus 

minimus, m. sartorius a m. piriformis. Rozsah abdukce dolní končetiny je při flexi v 

kyčli větší, což je dáno uvolněním vazivového aparátu kyčelního kloubu, s vyřazením 

dvoukloubových abduktorů. 

Addukce dolní končetiny - velká síla adduktorů je pochopitelná z hlediska 

potřeby zajištění posturální funkce. Spolu s abduktory se tyto svaly výrazně podílejí na 

držení pánve v horizontální rovině a při jejich poruchách dochází k vadnému držení těla 

a problémum s lokomocí. Pohyb zajišťují m. adductor magnus, m. gluteus maximus, 

m. adductor longus et brevis, m. semitendinosus, m. iliopsoas, m. 

semimembranosus, m. biceps femoris - jeho dlouhá hlava, m. pectineus. M. 

obturatorius externus, m. gracilis a m. quadratus femoris. 

Vnitřní rotace - současná flexe v kyčelním kloubu zvyšuje sílu tahu vnitřních 

rotátorú. Na pohybu do vnitřní rotace se účastní m. adductor magnus, m. adductor 

longus,m. tensor fasciae latae, m. gluteus minimus, m. rectus femoris a některé další 

svaly. 

Zevní rotace - zevní rotátory převažují napětím nad vnitřními rotátory, proto je 

při uvolněném držení dolní končetiny noha v lehké zevní rotaci. Pohyb provádí m. 

gluteus maximus, m. gluteus medius, m. obturatorius, mm. gemelli, m. adductor 

magnus a m. rectus femoris. 

Extenze kolenního kloubu - síla kontrakce čtyřhlavého stehenního svalu je 

rozhodující při běhu, skoku, zdvíhání břemen. Při extenzi v kyčli se extenze v koleni 

posiluje, naopak flexe sílu tohoto pohybu redukuje. Pohyb provádí m. qudriceps 

femoris a m. tensor fasciae latae. 

Flexe kolenního kloubu se účastní m. semimembranosus, m. semitendinosus, 

m. biceps femoris, m. gracilis a m. sartorius. 

Ischiokrurální svaly b}-vají často zraňovány. Jsou to dvoukloubové svaly a 

provádějí v kyčelním a v kolenním kloubu opačné pohyby (v kyčli extendují a Y koleni 

flektují). 
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Zevní rotace v kolenním kloubu se účastní m. biceps femoris a m. tensor 

fasciae latae. 

Vnitřní rotace v kolenním kloubu se účastní m. semimembranosus, m. 

semitendinosus, m. popliteus, m. sartorius a m. gracilis. 

Flexe a extenze v talokrurálním kloubu - m. triceps surae se podílí zcela 

rozhodující silou nutnou k provedení flexe nohy. Uvádí do pohybu 97% hmoty těla. 

Zbývající svaly se účastní podstatně menší silou. Jejich význam spočívá v nastavení a 

udržení Yhodné pracovní polohy nohy. 

Ohnutí nohy (plantární flexi) provádí m. gastrognemius, m. soleus, m. flexor 

hallucis longus, m. flexor digitorum, m. tibialis posterior, m. peronaeus longus, m. 

peroneus, m. extensor hallucis longus. 

Natažení nohy (dorzální flexi) provádí m. tibialis anterior, m.extensor 

digitorum longus a m. peroneus tertius. 

Pronace nohy se účastní m. peronaeus longus a brevis, m. extensor digitorum 

longus, m. peroneus tertius. Tyto svaly generují sílu nutnou ke stabilizaci nohy 

zatížené na jejím laterálním okraji- adaptace nohy na nerovný terén. 

Supinace nohy- provádí ji m. gastrognemius, m. soleus, m. tibialis posterior, 

m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus a m. tibialis anterior. 

4.3. CÉVNÍ SYSTÉM DOLNÍCH KONČETIN 

Cirkulující krev v tepenné soustavě zajišťuje přívod kyslíku, živin a protilátek ke 

tkáním dolních končetin. Splodiny látkové přeměny společně s odkysličenou krví jsou 

odváděny žilním systémem, jemuž pomáhá s návratem krve k srdci při chůzi 

významnou měrou tzv. svalová pumpa. 

Mízní systém - za pomoci mízních cév a uzlin, ve kterých proudí lymfa, 

obstarává transport bílkovin a tukú. Společně s drenážní funkcí odvádí ze tkání 

nadměrné množství tekutiny uvolněné do mezibuněčn)·ch prostor. Pohyb mízy je 

zajištěn řadou mechanismú z nichž nejvýznamnější jsou kontrakce svalů na dolní 

končetině Y okolí mízních cév. 
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4.4. KožNÍ SYSTÉM DOLNÍCH KONČETIN 

Kůže na dolních končetinách se uplatňuje zejména jako protektivní orgán, který 

je vystaven možnostem fyzikálního, chemického a mikrobiologického poškození. Je 

třeba se zde především zmínit o termoregulační funkci kůže a o funkci kU.že jako 

předsunutého orgánu imunitního systému organismu. 

Kožní žlázy a přídatné kožní orgány. 

Potní žlázy jsou četně zastoupeny na plosce nohou. Mazové žlázy mají své 

vývody v pochvách chlupú a svým mazem vytváří na povrchu kůže ochranný filtr. 

Rohovějící vrstvy pokožky tvoří na okrajích prstů silný rohový útvar - nehet. Chlupy 

vyrůstají z vlasové cibulky (Dylevský, 1995). 
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5. AMPUTACE 

Amputací nazýváme přerušení a oddělení periferně uložené části těla (končetiny, 

či její části, pohlavního údu, prsu) od ostatního organismu. Amputace dělíme na 

primární (časná amputace, provedená bezprostředně po úrazu), sekundární (s amputací 

se Yyčkává dle průběhu onemocnění) a terciální (amputace provedená pro zlepšení 

funkce). 

Amputace je vážným zásahem do lidského organismu jak po stránce fyzické, tak 

duše\nÍ. Rehabilitace má proto velký v)·znam nejen zdravotní, ale i společenský 

(Hromádková, 1999). 

Amputováním končetiny je orgamsmus zbaven proprioreceptorů uložen)·ch 

v pokožce, které umožňují vnímat polohu a pohyby těla. Dochází k narušení koordinace 

a rovnováhy. Je důležitá pohybová aktivita a Yčasné vybavení funkční protézou 

(Lockette, Keyes. 1994). 

Amputaci dolní končetiny lze provést na kterémkoliv místě s výjimkou dolní 

třetiny bérce a stehenní kosti těsně pod velkým trochanterem (Paneš, 1993). Je - li 

potřebné v zájmu zachování dobrého zdravotního stavu amputovaného pacienta na 

amputované končetině přetnout a odstranit kost proximálněji, hovoříme o reamputaci. 

Nejčastějšími důvody amputací dolních končetin jsou tepenná onemocnění. 

Komplikace DM projevující se poruchami metabolismu, které mohou vyústit 

v diabetickou angiopatii označovanou odborně jako diabetická noha . Trombangitis 

obliterans (morbus Winiwater-Bfuger) se podílí na obstrukci tepenného řečiště a 

způsobuje aterosklerotickou nebo diabetickou gangrénu. Svůj podíl na počtu amputací 

mají úrazy a kostní tumor- osteosarkom. 

V)·sledkem amputace je amputační pah)·l, který hodnotíme podle tří kritérií: 

délky, pohyblivosti a nosnosti. 

1. Délka amputačního pahýlu se měří od apexu pahýlu (vrchol pahýlu) ke kloubní 

štěrbině posledního zachoYaného kloubu. Optimální délka pahýlu stehna je okolo 23 

centimetrů. 

2. Pohyblivost amputačního pah)·lu je dána rozsahem pohybu posledního zachovaného 

kloubu, zachoYal)· kloub je pro funkci příznivější. 
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3. Nosnost pahýlu je dána délkou pahýlu, tvarem, mohutností s\""aloviny pahýlu, valitou 

kůže, umístěním jizvy. Ideální je svalnatý pah)·l konického t\""aru, jehož kuže je čistá, 

jizva dobře zahojená a vrstva podkožního tuku malá. 

5.1. TYPY AMPUTACÍ 

Amputace prstů nohy - částečná nebo úplná, amputatio digitorum pedis. 

Amputace v kostech nártních - amputatio intermetatarsea, kůže plosky se 

překlápí přes vrchol pahýlu, takže operační jizva je umístěna na hřbetě nohy. 

Exartikulace v Lisfrancově kloubu- odstraní se všechny kosti nártní, je porušena 

podélná klenba nohy, která se nahrazuje protézou. 

Exartikulace v Chopartově kloubu - noha je amputována mezi talokalkaneálním 

a navikulokuboideálním kloubem, ~achovává se kost patní a kost hlezenní, ostatní se 

odejmou. Podélná klenba nohy je narušena ve svém vrcholu. Pahýl má tendenci sklánět 

se do plosky a tím se snadno tvoří kontraktura m. triceps surae. Ta pak brání zdvihání 

'Tcholu pahýlu do normální polohy. 

Amputace Pirogovova - patní kost se protne napříč uprostřed, takže zůstává 

zachován úpon Achillovy šlachy. Nad hlezenním kloubem se protne tibie a fibula, kost 

patní se překlopí vzhťiru k tibii. Všechny ostatní části nohy jsou odstraněny. 

Amputace dle Symeho - bérec je amputm:án těsně nad hlezenním kloubem a 

pahýl je kryt kůží z plosky nohy. Výsledkem je velmi dobr)· nášlapný pahýl, který má 

kulovitý vrchol. Funkčně je velmi do br)·, ale kosmetický efekt je špatný ( obr.3). 

Amputace mezi polovinou a horní třetinou bérce - zde se doporučuje při 

amputaci použít osteomyoplastické techniky, při níž se vytváří kostní můstek mezi tibií 

a fibulou. Vzniklé kostní spojení se překryje přešitím antagonistických svalových skupin 

(obr. 4). 

Exartikulace v kolenním kloubu se používá u amputací pro céYní příhody. Pah)·l 

má kulo vit)· tvar a je nášlapný·, funkčně velmi výkonn)·, neboť jsou zachovány všechny 

svaly stehna (obr. 5). 

Při amputaci ve stehně se nedoporučuje, aby byl pah)·l příliš krátk)·. Měl by b)i 

minimálně třetinový (obr. 6). Čím je pahýl delší, tím větší svaloYá hmota zůstává 
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zachována a tím větší je i výkonnost. Operační jizva se umísťuje mezi vrchol pahýlu a 

zadní stranu stehna. Pokud tuto minimální délku nelze dodržet, hodí se pro protézování 

spíše exartikulace v kyčli). 

Exartikulace femuru - hlavice femuru je luxována a z měkkých tkání se vytvoří 

vhodný lalok. 

Exartikulace v kyčelním kloubu - amputace může být rozšířena tak, že se 

odstraní ilické kosti nebo dokonce sakroilické skloubení (obr. 7). Je nutné uchránit 

většinu glutealrúch svalu i adduktorů pro překrytí rozsáhlého defektu. Chůze je velmi 

obtížná. 

Hemipelvektomie - krajrú a výjimečný výkon dochází - li k odstranění celého 

pánevrúho pletence včetně kosti křížové (obr. 8). Je nutné stomické řešerú GIT a 

vylučovacího traktu. K umožněrú sedu pacienta je potřebná protetická objímka. 

Ochraňuje mechanicky vnitřní orgány a má vyvažovací funkci (Dungl, 2005). Provádí se 

ojediněle, Yětšinou pro pokračující šíření vnitřního tumoru. Posledrú byla provedena pro 

desmoplastický tumor pánve profesorem Pafkem ve FN Motol v roce 2004. 

Hemicorporectomie - oddělení dolrú poloviny těla (dolních končetin a pánve) 

(obr. 9). Provedeno v nemocnici na Bulovce v roce 2002. 

5.2. PooPERAČNÍ KOMPLIKACE 

Po chirurgickém zákroku je vždy snaha předcházet nežádoucím komplikacím, 

které se přesto po amputaci DK obje\ují. 

Mezí časné komplikace se řadí oběhová selhání, ischemie, infekce, 

dekompenzovaný diabetes, embolizace, respirační a metabolické poruchy, kožní 

komplikace, které zhoršují prognózu amputovan)-ch. 

Pozdním komplikacím by se dalo cílevědomou a dúslednou rehabilitací a 

včasným protézováním zabránit. Přesto dochází k flekčním kontrakturám pah)-lu, k 

tvorbě edému, tlakovým vředům, alergiím z nedostatečné hygieny pahýlu, 

k fantomov)m bolestem, které jsou patrně způsobeny multifaktoriálními příčinami. 
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5.3. FYZIOLOGICKÉ Zl\IĚNY AMPUTAČNÍCH PAHÝLŮ 

Časně po operaci je amputační pah)-1 prosákl)\ oteklý. Stav je zaviněn operačním 

zásahem do cévního systému a vegetativního nervstva. Narušil se krevní oběh (velké 

cévy byly proťaty a oběh si musí přizpůsobit menší zachované cévy). 

Postupem hojení a zlepšováním oběhu se pahýl tvaruje a hubne. Svaly, kterým 

byl zachován úpon a převážná část svalové hmoty, cvičením b}iní. Svaly bez úponu 

atrofují. Pahýl nabývá definitivního tvaru po delší době, je-li stále zatěžován 

používáním protézy. 

Nemění-li se amputační pahýl při plné zátěži a při chůzi na protéze po dobu tří 

týdnú, lze jej považovat za definitivní, což ovšem neznamená, že se pahýl již nikdy 

nezmění. Postihují ho všechny změny jako ostatní části těla, tloustne a hubne, svaly 

ochabují. Také postupné stárnutí člověka má vliv na tvar pahýlu (Eis, Křivánek, 1986). 

5.4. PATOLOGICKÉ ZMĚNY AMPUTAČNÍCH PAHÝLŮ 

Za patologické považujeme všechny změny, které ovlivňují výkonnost a nosnost 

amputačního pahýlu. Jsou to: 

-změny na kostním pahýlu jako okrajové ostoefyty 

-nekrózy kostí zpusobené někdy nešetrnou operační technikou, někdy idiopaticky 

-atrofie nebo výrazná retrakce svalstva pahýlu, čímž se vytvoří konický pahýl, který je 

málo v)·konný a nosn)

-oběhové změny 

-neurom vytvořený na nervovém pahýlu. Je velmi citlivý a také výrazně omezuJe 

výkonnost pah)lu. Neuromje nutné odstranit, neboť znesnadňuje užívání protéz. 

-kontraktury svalstva 

-fantómové bolesti a představy, tj. bolesti promítané do neexistující již část těla 

-onemocnění kůže pahýlu b)-vá vzácné, nejčastější příčinou je zvýšená potivost (Kálal 

2003, Eis, Křivánek, 1986). 
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6. PROTÉZY DK 

Protéza se skládá z pahýlového lůžka, vmezeřené části a funkční protézy (obr. 

10). 

PAHÝLOVÉ LŮŽKO spoJUJe protézu s tělem amputovaného. Rozeznáváme tyto 

druhy lůžek: 

a) opěrná lůžka, kdy je protéza opřena o tzv. opěrné body (tuberositas tibie, kondyly 

tibie) 

b) závěsná lUžka, kdy je protéza zayěšena na závěsných bodech (oba tyto typy se 

používají jen Yýjimečně, protože při použití dochází k atrofiím pahýlu a celkoYý 

výsledek není dobrý) 

c) přísavná lužka, jejichž základ tvoří pevné lůžko opatřené ventilem, kter)m lze docílit 

v lůžku podtlaku a pahýl jím k protéze fixoyat. Nevýhodu zde představují kožní 

změny yzniklé v dúsledku vakua 

d) ulpívající lůžka jsou nejčastěji používaným typem. Staví na přesné modelaci lužka do 

tvaru pahýlu, kter)· koncentrací svalových sil zbytní a vlastní silou tak drží protézu 

e) kombinace ulpívajícího a přísavného lúžkaje nejmodernější konstrukcí lůžek 

VMEZEŘENÁ ČÁST je vlastním tělem protézy, je to ta část, která slouží jako funkční 

nosič jednotky protézy 

a) s pohyblivým kloubem 

b) s fixovaným kloubem 

FUNKČNÍ ČÁST PROTÉZY tYoří u protéz DK chodidlo s hlezenním kloubem 

a) chodidlo s pohybem v hleznu je indikováno především u mladších pacientů, 

nejčastěji je umožněna plantární flexe v hleznu a dorzální je kompenzována 

zhotovením elastického chodidla 
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b) chodidlo bez pohybu v hleznu představuje nejčastější způsob stavby protézy. 

Plantární flexe je nahrazena zabudováním elastického klínu do paty, dorzální 

kompenzována elastickým chodidlem (Bock, 1993). 

6.1. VÝVOJ MATERIÁLŮ PRO STAVBU PROTÉZ 

Do ortopedické protetiky vstupují nové kompozitní materiály a moderní 

technologie, které zajišťují nižší hmotnost a delší životnost protéz. 

První protézy byly zhotovovány z přírodních materiálů - dřeva, kUže, textilu, 

gumy a železa. Výhodou byla dostupnost a jednoduchá technologie výroby. Nevýhodou 

naopak "-ysoká hmotnost a nedostatečné d)namické vlastnosti. 

Současn)· standard představují protézy vyráběné z konstrukční oceli. Jejich 

v)·hodou je vysoká mechanická odolnost, ale nevýhodou zůstává vysoká hmotnost 

protéz. Někdy jsou \-ybavovány automatick)m hydraulickým zařízením, které buď 

pouze ovlivňuje pohyb v kolenním kloubu, nebo ovládá přirozenost kY\u bérce a 

současně pohyb chodidla během kmitavé fáze a tím docrází k přirozenému odvalu 

chodidla od podložky (Hadraba, 1986). 

Nejnovější trend pro stavbu dílů protéz dolní končetiny představují kompozitní 

materiály na bázi lehkých slitin neželezných kovů, zejména duralu a titanu (obr. ll). 

Oba materiály výrazně snižují hmotnost dílů protéz při zachování požadovan)·ch 

vlastností- pe\nosti, vyšší d)namiky a životnosti. Nevýhodou je nadstandardní cena, 

která brání jejich většímu rozšíření. 

Kompozitní materiály pro v)Tobu skeletů dynamických protetických chodidel 

využívá celá řada světoYých firem, například Otto Bock, Blatchford, Proteor, Flax -

Foot. Špičkově vyrobená protéza umožňuje i oboustranně amputovanému jedinci 

sportovní aktiYity na vrcholové úrovni. Zprvu byly určeny pouze pro sportovní účely, 

nyní je mohou získat i méně zdatní jedinci (Eis, 1983, Nader, Blohmke, 1987). 
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6.2. PROTÉZO\-ÁNÍ 

Amputovaný jedinec by měl být vybaven provizorní protézou co nejdříve po 

amputaci. Včasné vybavení protézou v)Tazně ovlivní úspěch rehabilitace, neboť může 

zabránit mnoha komplikacím. U pacienta dochází při dlouhodobé inaktivitě k atrofii 

fázick)·ch svalů, sed napomáhá flekční kontraktuře pahýlu. Ztrátou dolní končetiny ve 

stehně dochází k výrazné změně těžiště těla, tím k přebudovávání mechanismu v držení 

rovnováhy, k přetížení na jedné straně, k oslabování antagonistů na druhé straně zad a 

k zakřivení páteře v rovině frontální. 

Na základě funkčních testů a zkušeností lékařů nemusí být každý jedinec 

protézou vybaven. Energetick)- výdej při chůzi jednostranně amputovaného v bérci je o 

25% vyšší než u neamputovaného. U oboustranné bércové amputace o 40% vyšší a při 

jednostranné stehenní amputaci přesahuje o 60% normu. Pro jedince v poproduktivním 

věku je nutné počítat s vyšším výdejem (SliYka a kol.1984). 
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7. REHABILITACE AMPUTOVANÝCH 

Komprehensivní rehabilitací se t}m odborníků složený z lékařů, fyzioterapeutů, 

protetiku a ošetřujícího personálu bezprostředně podílí na léčení a komplexní 

rehabilitaci. Cílem je schopnost samostatné lokomoce a dosažení soběstačnosti pacienta 

po amputaci dolní končetiny. 

7.1. LTV NA LŮŽKU 

V bezprostředním období po amputaci je důležité odborně, srozumitelně a citlivě 

podat pacientovi informace o postupu a možnostech rehabilitace, vzbudit zájem o 

cvičení, neboť úspěch rehabilitace záleží na pacientově spolupráci (pokud jde o 

amputaci plánovanou, lze toto provést již v přípravě předoperační, např. pomocí 

videozáznamů). 

Pro udržení vitálních funkcí organismu je využíváno následujících prostředků: 

-dechová g)mnastika statická a dynamická (vykašlávání narkózy, zbavování se hlenu, 

odchrchlávání) 

-celkové kondiční cvičení nepostižených končetin a trupu včetně cévní romnastiky 

-v)-cvik HK jako příprava pro chll.zi o berlích, důraz klademe na pletenec ramenní, 

extenzory lokte, silný úchop ruky, vleže na zádech můžeme posilovat s činkami, míči, 

v sedu se pacient múže vzpírat na rukou, využít odporového cvičení flexorů prstů a 

palce, gumové kroužky 

- výcvik DK - cvičíme odporově fyziologické pohyby DK s důrazem na m. quadriceps a 

m. triceps surae 

-polohování pahýlu - vleže na břiše, manuální protahování m. iliopsoas 

-\}'cvik v sedu- rytmická stabilizace jako příprava na stoj a chtizi 

-V)užití fantómových příznaků pro C\'ičení představě 

-izometrie zbylých částí končetiny 

Cvičení musí být úměrné věku a stavu nemocného a respektovat jeho 

subjektivní pocity. 
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7 .2. PoOPERAČNÍ PÉČE O PAHÝL, PŘÍPRA\í\ NA PROTÉZU 

TYar pahýlu není po amputaci definitivní, vyYíjí se 3-6 měsíců, často i déle. 

K formování jeho správného tvaru a optimální funkce jsou nutné dané rehabilitační 

postupy. 

Bandáží formovat do konického tvaru, polohováním do extenze předcházet 

kontrakturám pahýlu, posilovat gluteální svaly a stabilizátory pánve, pečovat o jizvu. 

Pohyblivost pahýlu a plná extenze je pro následnou chůzi na protéze důležitá. 

Otužování pahýlu se provádí několikrát denně lehkou masáží, míčkováním, 

sprchováním střídavým proudem teplé a studené vody, naklepáváním měkkou dlaní, 

pěstí, opíráním pahýlu o tvrdou podložku, odtlačováním míče pah)·lem, přístrojovou 

baromasáží. Správně otužovaný a ošetřovaný pahýl lépe reaguje na zatížení a tlak 

protézy. 

7 .3. V ERTIKALIZACE 

Po zvládnutí stabilizace v sedu se přistupuje co nejdříve k vertikalizaci do stoje 

Y bradlech, poté individuelně s podpažními berlemi nebo s francouzsk)mi holemi. Při 

nácviku stoje se doporučuje nespěchat, protože pacient se musí nejprve zbavit strachu a 

získat pocit jistoty. Cviky rovnováhy jsou náročné, u starších téměř nemožné. Zdatní 

jedinci provádějí pomalé úklony trupu, podřepy, posilují horní končetiny a intenzivně 

zdravou dolní končetinu cvičením proti odporu. 

7.4. NÁCVIK CHŮZE BEZ PROTÉZY (ŠVIHEM) 

Pro začátek nácviku chůze bez protézy je vhodné využít hradlového chodníčku, 

po zvládnutí stability berle nebo francouzské hole. Chodidlo a berle musí mít 

stabilizovanou základnu, tzn. že tvoří rovnostrann)' trojúhelník. Pacient přenese 

hmotnost těla na obě berle, zhoupnutím těla se dostává dopředu a došlápne na zdravou 

končetinu, berle předsune před sebe a proces opakuje. Při chůzi do schodů spočívá 

hmotnost těla na berlích, zdravá DK vykročí na schod - extenze kolena - současné 
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položení obou berlí. Při chůzi ze schodů položí pacient obě berle o schod níže, přenese 

na ně hmotnost a přisune zdravou DK. 

7.5. NÁCVIK OVLÁDÁNÍ PROTÉZY 

Nácvik začíná nasazením vlněné půnčochy na pahýl a vložením pahýlu do lůžka 

objímky tak, aby nedocházelo k rotacím. Nácvik pokračuje nácvikem stoje a jeho 

postupným prodlužováním. Pacient se učí ovládat protézu a zvyká si na ni, získává 

stabilitu stoje a zaměřuje se na odstraňování chyb. Je kladen důraz na správné držení 

těla, pánve a přenášení váhy ve stoji na postiženou DK s protézou. 

7.6. NÁCVIK CHŮZE s PROTÉZOU 

Ovládání protézy klade na pacienta značné energetické nároky. Provádí se 

vyšetření adaptability kardiovaskulárního systému na zátěž, neboť predikuje možnost 

funkčního protézování. Současně je třeba přihlížet k celkové funkci lokomočního 

aparátu a funkční schopnosti zachované dolní končetiny. Protéza kompenzuje 

pacientovi ztrátu končetiny jen v případě. je -li přiměřeně funkčně zdatn)·. 

K nácviku chůze s protézou může pacient použít pevné chodítko, francouzské 

hole nebo podpažní berle. Začíná se nácvikem švihové fáze kroku. Švih pahýlu 

s protézou vpřed, přenesení váhy těla na protézu, odlehčení zdravé končetiny a její 

posunutí před protézu., na které spočívá hmotnost těla. Nácvik trvá až do 

zautomatizování správného stereotypu. 

7.7. NÁCVIK PÁDŮ 

Důležitým kritériem pro zvolení nácviku pádů je věk pacienta, jeho celková 

kondice, svalová síla a soběstačnost. Nácvik se zařazuje jen u mladších pacientů. Začíná 

se na žíněnkách z nízkých poloh (kleku) dopadem na ruce (Haladová, 1997). 
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8. SPORT AMPUTOVANÝCH 

Sportovní aktivity kompenzují lokomoční hendikepy, posilují svaly, které 

přebírají funkci chybějících částí končetin. Pravidelné sportovní aktivity mají příznivé 

společenské aspekty. Důležitý vliv má sport na psychiku jedince. Utužuje jeho 

sebevědomí, odvádí od depresivních nálad, ovlivňuje samostatnost, soběstačnost a 

nezávislost na svém okolí, přivádí do kolektivu a tím usnadňuje návrat do aktivního 

života. V neposlední řadě snižuje náklady na sociální zabezpečení jedince 

s hendikepem. 

Amputovaný může sportovat téměř ve všech oblastech, které jsou pro něho 

technicky a lokomočně zvládnutelné. Způsoby fyzické zátěže při sportu mají i pro 

amputované svá specifika, která musí b)t respektována. 

Mezi vhodné sporty patří atletika, kde jsou pro amputované nejčastější 

disciplíny běhy, vrhy a hody, skoky, dále sportovní hry, plavání, cyklistika, tenis, ze 

zimních sportů lyže a sáně. Nevhodná je extrémní zátěž. 

Pro hendikepované osoby je sport organizován v mnoha sdruženích a 

sportovních klubech na republikové i mezinárodní úrovni. Kvalitní protézy a dnes již 

protézy řízené počítačem, dovolují svému nositeli nejen rozsáhlé sportovní vyžití, ale i 

sport na vrcholové úrovni. Nev)·hodou tzv. inteligentních protéz je vysoká pořizovací 

hodnota, neboť pojišťovny na ně nepřispívají. Přesto se mnoho amputovan)·ch 

sportovců zúčastnilo nejvyšší sportovní akce, kterou předsta\uje Paralympiáda 

pořádaná vždy v olympijském roce. Dosažené \}·kony zasluhují obdiv a uznání celé 

veřejnosti, neboť jsou odrazem silné vůle každého sportovce. 

Důsledná motivace společnosti k pohybovým aktivitám bez diskriminace věku, 

pohlaví nebo lokomoční poruchy je důležitá pro sport i na úrovni rekreační. Sportovní 

aktivity starších jedinců plní nezastupitelnou roli v prevenci chorob, oddálení 

regresivních procesů a příznivě ovlivňují psychiku. Je nutné předcházet rizikurn, 

správně určit sportujícímu tělesnou zátěž a seznámit ho se správnou technikou 

prováděné aktivity (Kálal, 2003, Potměšil, 1996) (obr.l9-24). 
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9. MOŽNOSTI FUNKČNÍHO VYŠETŘENÍ PACIENTA 

Komplexní rehabilitace po amputaci dolní končetiny klade značné nároky na 

kardiovaskulánú a neuromuskulární systém. Z důvodu indikace funkčního protézování 

se vyšetřují pacienti ve vyšším věku, s hypertenzí, s ICHS, ICHDK, dekompensovan)·m 

diabetem a s některými neuromuskulárními chorobami. Z literatury je patrné, že mnoho 

amputovaných jedinců po vybavení protézouji prakticky nepoužívá a pohybuje se raději 

na invalidním vozíku (Mal)- a kol. 1982, Kálal1985, Mikyška 1983). Kromě anamnézy 

a klinického vyšetření se staly v)-znamnou součástí moderní diagnostiky zátěžové testy. 

Izometrický zátěžov)· test, při kterém nedochází k pohybu svalových vláken, se 

provádí nejčastěji stiskem dynamometru nebo na přístroji podobného principu. 

Většina testů je však založena na práci izotonické, kdy je projevem pohyb 

(dřepy, poklus na místě, chiize do schodů). Nejjednodušší zkouškou funkční zdatnosti 

oběhu je polohový test tzv. sit-up (obr. 12). 

Step test se provádí vystupováním na stupínek určité 'výšky, v určitém rytmu, po 

stanovenou dobu (obr.l3). Pro amputované pacienty· je určena modifikace 

Kaltenbachova step testu, která byla vypracována v rehabilitačním zařízení 

v Kladrubech. Pacient se místo vystupování na nastaviteln)· stupínek přitahuj e z lehu do 

sedu na provazovém žebříčku. 

Jedná se o jednoduché testy s minimálními nároky na vybavení pracoviště. Pro 

rehabilitační, posudkové a vědecké účely jsou však nedostatečné. 

Test na rumpálovém ergometru je přesné měření pracovního výkonu a jeho 

odezvy v systému vegetativním a kardiovaskulárním (obr. 14). B)Tá indikováno RHB 

lékařem i po amputacích DK. Provádí se pomocí různých přístrojů, nejčastěji se používá 

bicyklového ergometru. Pacient sedí na modifikovaném jízdním kole a šlape pedály. 

Zátěž se po šesti minutách kontinuálně stupňuje od 50 W až po 150 W, což se rovná 

těžké práci. U osob po amputaci DK je ergometr zařízen pro výkon prováděný horními 

končetinami. Rumpálový ergometr je využíván pro jedince se zdrav)mi HK, kterými 

napodobuje pohyb jako při šlapání na bicyklu. Dochází k větší fyzické námaze 

organismu, neboť svalstvo HK není tak silné jako svalstvo DK. Vyšetření se \ytiŽívá pro 

posouzení, zda bude jedinec schopen zátěže chúze s protézou. Test je hodnocen jako 
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negativní v případě, že se na EKG neobjeví patologické změny, vzestup krevního tlaku a 

pulsuje přiměřen)· zátěži a pacient je subjektivně bez potíží. 

Telemetrické vyšetření umožňuje sledování oběhových parametrů (obr. 15). 

Výhodou telemetrie je možnost sledování pacienta při jakékoliv činnosti, která se nedá 

v laboratorních podmínkách simulovat. 

Pacient má na obvykl)·ch místech na těle připevněny přísavné elektrody, které 

snímají bioelektrické potenciály srdeční činnosti. Křivka je vysílána malou \}'Sílačkou 

do monitorovací laboratoře, kde je vyhodnocena lékařem, který udržuje se sledovaným 

pacientem kontakt. Určí přesnou fyzickou zátěž, které je pacient schopen bez 

patologické odezvy na EKG. Nev)·hodou telemetrického vyšetření je časová náročnost. 

Spirometrické vyšetření patří k zátěžovým vyšetřovacím metodám v rehabilitaci. 

Poskytuje informace o funkci transportního a ventilačního systému, umožňuje 

objektivní posouzení úrmně tělesné zdatnosti a výkonnosti. Při d)namické zátěži se 

vyšetřovaný zhluboka nadechne a nadechnutý vzduch vydechne náustkem do hadice 

přístroje, který poskytne požadované údaje Zjistí se spotřeba kyslíku a výdej kysličníku 

uhličitého při fyzické zátěži .. Spirometrie bývá indikována jako doplňující vyšetření 

funkční zdatnosti zátěžového testu též u pacientů po amputaci DK (Máček, Smolíková 

1995). 

Holterův systém umožňuje sledovat dlouhodobý záznam elektrokardiogramu 

(obr. 16). Na těle sledovaného jedince jsou umístěny svody EKG a miniaturní 

magnetofon, kterým je na disketu nebo na magnetofonm}· pásek zapisováno EKG za 24 

hodin a druhý den je záznam vyhodnocen počítačem. Holterovou technikou je možné 

změřit energetickou náročnost různých aktivit člověka. 

Zjištění energetické náročnosti chůze o protéze počítačem se provádí převážně 

k vědeckým účelům. Dříve se využíval k měření konsumpce kyslíku Douglasův vak 

s následnou analýzou plynů (obr. 17). V současné době může být '-yšetření prováděno 

analyzátory, kter)mi jsou duležité údaje telemetricky přenášeny do počítače. Tímto 

zpusobem byli vyšetřováni někteří pacienti,. LDN ve FN v Motole a v RÚ Kladruby ve 

spolupráci s prof. Buncem (Kálal 2004) ( obr.18). 
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lO.METODIKA SETRENI 

10.1. METODA PRO ZÍSKÁNÍ DAT 

- vytvoření dotazníku 

- získání souboru oboustranně amputovaných osob 

- rozeslání dotazníků s instrukcemi pro vyplnění 

- vyhodnocení 

- shrnutí 

Zvolen)mi technikami pro výzkum je zpracování dotazníku a zjišťování 

energetické náročnosti chůze o protézách. Jako hlavní metoda byla zvolena dotazníková 

anketa a její \)'hodnocení pro zjištění možnosti začlenění oboustranně amputovaného 

člověka do rodinného, společenského či pracovního prostředí.. 

lO.l.l.Metoda zjišt'ování energetické náročnosti 

Tělesná zdatnost Je podmíněna funkcí hlavně transportního, 

muskuloskeletárního, ale i zažívacího, vylučovacího, endokrinního, nervového systému 

a smyslových orgánu. Ovládání protéz je energeticky velmi náročné. Na spotřebu 

kyslíku při chfu:i má vliv lokalita provedeného amputačního výkonu. Dosud udávané 

schéma energetické náročnosti chuze o protéze s různou opomou pomůckou znázorňuje 

graf 1. 
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Graf 1 Schéma energetické náročnosti chůze o protéze s různou opomou pomůckou 
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Sledování spotřeby kyslíku při chůzi oboustranně amputovaných je technicky 

náročné. Byla provedena studie, která tuto spotřebu sledovala. Výsledky měření byly 

porovnávány s náročností chlize zdravého člověka (Kálal 2003 ). 
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Graf2 Energetický výdej při chůzi zdravých a amputovaných jedinců 
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Ne každ)- bilaterálně amputovaný jedinec je vzhledem k náročnosti chúze 

schopen efekthně využívat protézu. 

U pacientu s nulov)m stupněm aktivity je terapeutick}m cílem opatřit tyto 

protézou z duvodu kosmetického vzhledu a invalidním vozíkem, neboť jízda na vozíku 

je méně energeticky náročná než chůze o protézách. 

Zřídka využívanou možností protézování bilaterálně amputovaného jedince je 

vybavení krátk)mi pylonovými protézami (obr.25-26). Jedná se o přechodné řešení u 

pacientů, u nichž je chůze o protézách pro dušnost nemožná. Pokud se na zátěž adaptují, 

dochází k ascendentnímu protézování, kdy jsou protézy postupně prodlužovány 

(obr.27). Energetická náročnost chůze pacienta s bilaterální stehenní amputací je dosud 

udávána více jak 600% ve srovnání s bipedální lokomocí zdravého člověka (Kálal 

2003). 

V současné době jsou výsledky našich měření porovnávány s výsledky 

zátěžových testů u amputovan)·ch, které se provádějí v zátěžových laboratořích 

například ve státní univerzitě v Taipei na Taiwanu a na vysoké škole fyzioterapie ve 

Wroclawi v Polsku. Do výzkumu energetické náročnosti chúze o protéze se v současné 

době zapojuje i Německo a Ukrajina (státní unh-erzita pro tělesnou kulturu Lvov). 

Dosud provedená měření energetické náročnosti při chůzi o protéze metodou 

sledování konsumpce kyslíku se provádí také na FTVS UK Praha ve spolupráci 

s profesorem Buncem. 

U pacientů, kteří nemohou chodit na protézách, uvažujeme o měření spotřeby 

kyslíku při pohybu na im-alidním vozíku eventuelně při jiných fyzicky obtížn)-ch 

úkonech aktivit každodenního života. Připravuje se sledování HRV (proměnlivost 

tepoYé frekvence) při zátěži. 

10.1.2. Sociologické šetření 

Dotazníková metoda je způsob písemného kladení otázek a získání odpovědí. 

Součástí dotazru'ku je průvodní dopis, kde jsou zmíněny pokyny k vyplnění a k dosažení 

cíle v)-zkumu. 

Zkonstruovaný dotazník byl distribuoyán poštou k 70ti oboustranně 

amputovan)-m pacientům a obsahoval 12 otázek. Navráceno bylo 50 vyplněných 
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dotazníku, které byly zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

Získané informace jsou uvedeny v kapitole výsledky. NeV)plněný formulář dotazníku je 

uveden v přílohách. 
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ll. Výsledky 

·V následující části jsou zpracovány údaje z dotaznťků. Pro názornost jsou 

vyhodnoceny do tabulek a grafů a doplněny potřebným vysvětlením. 

Tab. 1 Zobrazení počtu amputovaných a protézou vybavených jedinců dle pohlaví a 

produktivity věku 

Bilaterálně amputovaní na dolní končetině 
M Protézováni Neprotézováni s 

Muži 11 9 2 20 
ženy 5 2 3 14 
M - Jedmcl v produktlvnlm věku (muži, ženy do 60 let) 
S- jedinci v poproduktivnlm věku (muži, ženy nad 601et 

Protézováni Neprotézováni 
17 3 
10 4 

Graf 3 Zobrazení počtu amputovaných a protézou vybavených jedinců dle pohlavť a 

produktivity věku 
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Tab. 2 Zobrazeni lokality amputačního výkonu 

M Bérec Stehno Jiná s Bérec Stehno Jiná 
!Muži· 11 4 · 3 4 20 7 11 2 
I ženy 5 3 2 - 14 4 8 2 

Graf 4 Zobrazení lokality amputačního výkonu 
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Tab. 3 Způsob bydlení a jeho vybaveni výtahem 

Bydliště Celkem SWtahem Bez Wtahu 
Byt 8 6 2 
Dům 6 4 2 
DPS 9 8 1 
OD 27 27 -
Jiné - - -
32dotázaných žije ve velkém městě, 18 na vesnici nebo na malém městě. 
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Tab. 4 Příčiny amputace 

Pffěiny amputace dle věku a pohlavl 
Produktivnr věk 

Dg Muži 2:eny 
Gangrena Diabetica 5 3 
Gangrena Atheroscl 2 2 
Tumore s - -
Trauma 4 -
Celkem 11 5 

Poproduktivnl věk 
Gan_g_rena Diabetica 12 9 
Gangrena Atheroscl 8 5 
Tumores - -
Trauma - -
Celkem 20 14 

Graf S Příčiny amputace 
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Diabetica Atheroscl 

Počet 29 amputací z důvodu gangrény u diabetické nohy dokazuje dominantní příčinu 

amputací současnosti. 
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Tab. 5 Možnost a zpiisob lokomoce 

Možnost Lokomoce M s Celkem 
Pouze invaldiní vozík (bez 
protéz) 5 7 12 
Pouze invaldiní vozík (s protéz.) 7 7 14 
Vozík+ PCH 7 3 10 
Vozík+ 2FH 6 2 8 
Delší vvcházky + ~ety 2 - 2 
Neopouští byt 3 1 4 

12 jedinců ovládá jízdu na invalidním vozíku bez možnosti chůze, neboť neJsou 

vybaveni protézami. 

14 jedinců je vybaveno protézami (pouze z kosmetického důvodu), nejsou schopni 

chůze, ale jízdu na invalidním vozíku dobře zvládají. 

Zbyl)·ch 24 oboustranně amputovaných je schopno lokomoce s pomůckou většinou na 

kratší vzdálenost. 

Tab. 6 Náročnost a způsob zaměstnání pacienta před amputací 

Náročnost a zp. zaměstnání 
před amputací Muži ženy Celkem 
Sedavé 6 1 7 
Těžká fyzická práce 8 13 21 
S převahou stroje 4 4 8 
S převahou chůze 9 5 14 

Tab. 7 Rizikové faktory 

Rizikové 
Kouření Alkohol 

Nedostatek Kouření+ 
Nic 

faktory pohybu alkohol 
Muži 9 7 7 3 5 
ženy 6 3 3 1 6 

Z výsledku je patrné, že mohou negativně ovlivňovat organismus. 
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Tab. 8 Hobby po amputaci 

četba 8 
Sbfrkv Cznámkv, tužky, pivnr táclM_ 5 
Poslech Hudby+ Médir 14 
Práce na PC 3 
Rodina děti orátelé 14 
Nic - nemrt bolesti 6 
Počet dostupných zájmů dokumentuje snahu začlenit se do společnosti. 

Tab. 9 N ázor na možnost resocializace po bilaterální amputaci 

MMuži S Muži M 2:eny S 2:eny Celkem 
Ne 7 14 3 12 36 
Částečně ano 3 6 2 2 13 
Ano 1 - - - 1 

Graf 6 Názor na možnost resocializace po bilaterální operaci 
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36 dotázaných se domnívá, že s oboustrannou amputaci neni možné začleněni do života. 

Tak odpověděli převážně jedinci s nedostatečně fungujícím sociálnún zázemím žijící 

v domovech důchodců a postrádající smysluplnou činnost a častější kontakt se svými 

blízkými. Jak ale vyplývá z jejich odpovědi v dotazníku, jsou vice či méně soběstační 
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alespoň v rámci zdraYotnického zařízení. Názor 14-ti dotázaných na možnost 

resocializace je pozitivní, přestože udávají starosti ekonomického charakteru, zhoršené 

či rozpadlé rodinné vztahy, obavu z budoucnosti, poukazují na nedostatečné řešení 

architektonick)·ch bariér, špatně fungující protetickou péči a nedostatečnou motivaci 

pro život. 

13 pacientů udává neztišitelné fantomovy bolesti. 
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12.DISKUSE 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo z literární rešerše a Ylastním 

průzkumem zjistit, zpracovat a zaznamenat reálné možnosti resocializace oboustranně 

amputovaných jedinců. 

Z teoretické části, zpracované na podkladě získaných informací z literatury a z 

vlastních zkušeností, vyplývá, že komprehensivní rehabilitace u amputovaného pacienta 

je náročná a musí být důsledně a kvalitně vedená. Podílí se na ní tým odborníků, kteří 

mohou amputovaného jedince, bude - li spolupracovat, navrátit zpět do kvalitního 

života. Literatura i zkušenosti z rehabilitace doporučují včasnou vertikalizaci, po 

zhojení pah)-lu zhotovení prvotní protézy pro alespoň omezenou lokomoci, což může 

výsledek rehabilitace příznivě ovlhnit. Důležité je formoYání pahýlu elastickou 

bandáží, která napomáhá tvarování pahýlu do kónického tvaru. Cvičením v představě 

ovlivňovat fantomové bolesti končetiny prováděné tak, že učíme postiženého hýbat 

zachovanou končetinou a přitom si představovat, že h)-be i odejmutou (Láník 1974). 

Při nácviku chůze může zyziotrapeut poukazovat na příklady handicapovaných 

sportovců, kteří dosahují na protézách významných fYzických výkonu. Samozřejmě, že 

tělesně postižený sportovec se lépe V}Tovná s handicapem, má více přátel, konexí a tím 

větší možnost uplatnění v pracovním procesu i ve společnosti. 

V mnoha případech zanecháYá stopy na pacientově psychice vážná obava 

z budoucnosti. Rehabilitace musí všechny důsledky stresu odstraňovat nebo alespoň 

zmírňovat. 

Proto by měl být pacient již před amputací komplexně vyšetřen. Měla by b)1 

zjištěna adaptabilita transportního systému na zátěž a tím posouzena perspektiva pro 

budoucí možnosti lokomoce (Kálal1996). Je nutné brát v úvahu konkomitující choroby 

i polymorbiditu při vyšším věku pacienta. V takovém případě je vhodnější doporučit 

pohyb na invalidním vozíku a kosmetické protézy, které jsou nefunkčním doplňkem 

těla, ale umožňují přesun z lUžka na vozík nebo dokonce několik kroků po bytě. 

Literatura udává, že funkční protézování je možné u 70-90% amputovaných a 

neprotézováno zustává 10-30% (Kálal 2003). Dle mého názoru se jedná o údaj u 

jednostranně amputovan)·ch. 
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Při rozboru dotazníku s přihlédnutím k výsledkům měření energetické 

náročnosti chůze o protézách je nápadná ta skutečnost, že větších aktivit jsou schopni 

jedinci mladšího věku po traumatické amputaci a dále ti, u kter)·ch nebyly prokázány 

další konkomitující choroby jako například ICHS, CHOPN, s·valová atrofie, obezita a 

další komplikace diabetu především polyneuropatie, retinopatie a nefropatie. 

Dotazovaný soubor obsahoval více mužů než žen zcela rozdílného věku. 

Nejmladší jedinec mužského pohlaví je narozen v roce 1991, nejstarší jedinec téhož 

pohlaví v roce 1915. Věk má jistě vliv na vůli pacienta pro návrat do běžného života, 

ale není rozhodujícím faktorem. Z odpovědí respondentu (a také z mé desetileté praxe 

na LDN) se mi potvrdil názor, že fyziologické stárnutí probíhá v různých fyzických i 

psychických složkách velmi individuelně. Možnosti a schopnosti začlenění jedince do 

společnosti výrazně ovlivňuje lokalizace provedeného amputačního výkonu. Z ankety i 

z měření energetické náročnosti vypl)'Vá, že s bércov}mi amputacemi je chuze na 

protézách méně náročná než se stehenními. Toto tvrzení lze dokumentovat z výsledků 

šetření a i z příkladú na mém pracovišti. V loňském roce se tři pacienti s oboustrannou 

bércovou amputací vrátili z rehabilitačního pobytu v LDN soběstační do domácího 

prostředí a s francouzsk}·mi holemi zvládali i chůzi po schodech. Také ze společenských 

důvodů jsou bércové protézy méně nápadné. Z výsledků šetření vyplynulo, že jsou pro 

začlení do běžného života schopnější. 

Z názorů v dotaznících vyplývá, že místo bydliště může ovlivnit kvalitu života 

člověka s handicapem. Malá města a Yesnice nenabízejí výhody velkých měst s dobře 

zásobenými obchody, bezbariérové přístupy do kulturních a sportovních zařízení, 

dostupnost protetiky a informovanost o jejích současn)·ch nabídkách a možnostech. 

U více než poloviny dotázaných byly příčinou amputace komplikace diabetu, na 

druhém místě stojí atherosclerosis obliterans a na třetím traumata. Odnětí končetiny 

z důvodu tumoru je obvyklejším důvodem pro amputaci jednostrannou. Uvědomuji si, 

že velikost souboru padesáti respondentů může vyjádřit zkreslenou informaci o 

nejčastější příčině amputací současnosti, avšak tento závěr potvrzují i nejnovější 

statistiky (Kálal2003). 

Dvacet šest oboustranně amputovaných z padesátičlenného souboru není 

schopno chůze, přestože čtrnáct z nich je protézami vybaveno. Jsou to ti jedinci, kteří 
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udávají ke svému handicapu další konkomitující choroby. Osm dotázan)·ch vyjíždí 

pravidelně ze SYého bytu na inYalidním vozíku a dokáží na protézách a s francouzskými 

holemi ujít kratší vzdálenost. Dva z nich mají oboustrannou amputaci ve stehnech. Dva 

pacienti s bércovými protézami vycházejí z byiu s francouzskými holemi bez 

invalidního yozíku. 

Pracovní zařazení po oboustranné amputaci vidí jako nereálné 45 dotázaných. 

Pět pacientů odpovědělo kladně na otázku o možnosti zaměstnání. Tři jedinci s 

oboustrannou amputací Y bérci výdělečnou činnost "\)'konávají a nejmladší z dotázan)·ch 

je žák základní školy. Polovinu pacientů invalidizuje nejen amputace, ale také 

symptomy dekompenzovaného diabetu. Nejčastějším problémem je zhoršený nebo 

dokonce zbytkový zrak. 

Přestože z výsledků dotazníků vyplývá, že nejvíce oslovených respondentů těžce 

fyzicky pracovalo, nemyslím si, že by mohla těžká fyzická práce nějak významně 

ovlivnit stav, který by mohl vyústit v amputaci. 

Naopak rizikové faktory k nim přispívají, neboť 31 dotázaných přiznává špatný 

životní styl před onemocněním. 

Překvapilo mě množství zájmů, které většina pacientů podrobně popsala. 

Nejčastěji se jednalo o poslech hudby a médií, o sběratelskou činnost a četbu. 

Dokumentují tím snahu a chuť začleňovat se do života a zůstat v kontaktu se současn)m 

děním. Musím přiznat, že největší potěšení jsem měla z odpovědí čtrnácti dotázaných, 

kteří uvedli svůj zájem o své děti, vnoučata a přátele. Z toho ''YPl)-vá, že se rodina o své 

blízké stále zajímá a mezilidské vztahy nejsou narušeny. 

Naopak pesimisticky působí názor sedmi dotázaných, kteří si pouze přáli nemít 

bolest. 

N a poslední otázku dotazníku o možnosti resocializace odpovědělo z dvaceti čtyř 

oboustranně amputovaných ve stehně čtrnáct pacientů, že ve většině aktivit nejsou 

integrováni do společnosti. Za velk)· úspěch považují Z\·ládnutí nejnutnější sebeobsluhy, 

ovládání invalidního vozíku a váží si dne, kdy nemají bolest. V některých aktivitách se 

neobejdou bez pomoci druh)·ch. 
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Ostatních deset pacientů není závislých na ošetřování, nalezli své místo v lidské 

komunitě a díky dobrému sociálnímu zázemí se považují za soběstačné. Přesto považují 

svou možnost resocializace za omezenou. 

Pacienti s amputací v jiné lokalitě se včleňují spíše do skupiny pacientů 

s bércovými amputacemi. Názor na resocoalizaci mají pozitivnější, jsou schopni 

sebeobsluhy bez závislosti na svém okolí. Dvanáct respondentů navštěvuje společenské 

příležitosti. Mezi nejčastější patří návštěva restaurací, kde se scházejí s přáteli, divadlo, 

koncerty, výstavy a výlety. Tři jedinci m~jí upravené řízení v automobilu, mají funkční 

rodinu a oboustrannou bércovou amputaci nepovažují za výrazn)· handicap. 

Předpokládám, že na můj dotazník reagovali pacienti, kteří ho zvládli vyplnit 

sami a měli o svém nynějším životě co sdělit. Téměř všichni dotázaní zmínili důležitost 

rodinného zázemí, nutnost mít přátele, netrpět bolestí, být soběstačný a dobře ovládat 

invalidní vozík. 

Objevilo se deset kritických názoru na špatnou funkci protetiky, na novou 

reformu zdravotnictví a na chybějící sdružení pro handicapované občany, 

Uvědomuji si, že získání informací od padesáti jedincu sledovaného souboru 

nemůže přesně vystihnout životní náplň bilaterálně amputovaných lidí, přestože 

vyhledat je a zkontaktovat byla práce nelehká a časově náročná. 

Z vyhodnocení údajů dostupného souboru lze doložit, že oboustranně 

amputovaní jedinci jsou schopni resocializace, ovšem ne do plnohodnotného života. 

Záleží na každém z nich, jaké si stanoví priority, zda jich docílí a jak mu naplní další 

život. 
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13.ZAVER 

Náplní mé magisterské práce, která navazuje na bakalářskou, je důvěrný náhled 

do života lidí po oboustranné amputaci na dolních končetinách. Při zpracování tématu 

jsem čerpala z odborné literatury, časopisů i ze sv)·ch dlouholetých zkušeností v oboru 

fyzioterapie, ve kterém pracuji, a z poznatku nab:ytých na praxích a stážích v několika 

špičkových zdravotnick)·ch zařízeních. 

Na základě zpracovaného výzkumu byly v mé magisterské práci hypotézy 

potvrzeny a lze konstatovat, že platí pro oboustranně amputované jedince. 

Hypotéza č. 1: Chůze s protézami je pro oboustranně amputovaného velmi 

náročná a je ovlivňována onemocněním transportního systému, metabolickým 

syndromem, psychologickými a sociálními faktory. 

Při provedených vyšetřeních se jednoznačně prokázalo, že oboustranná amputace 

Je tak energeticky náročná, že efektivní lokomoce o protézách u daného souboru 

vyšetřených je schopno sice 48%, pouze však na krátkou vzdálenost. 

Hypotéza č. 2: Lokomoci na invalidním vozíku mohou ji zvládnout i pacienti, 

kteří z různ)·ch důvodů nejsou schopni chůze o protéze. 

V daném souboru sledovan)-ch se pouze pomocí invalidního vozíku pohybuje 

52% dotázaných. 

Hypotéza č. 3: Oboustranně amputovaný jedinec je schopen reintegrace do 

společnosti. 

V kohortě padesáti vyšetřovan)·ch se do společnosti a všech běžných aktivit 

zapojilo 28% dotázan)·ch, zbyl)·ch 72% je soběstačných částečně. 

O tom, jak oboustranná amputace ovlivňuje psychiku postiženého, lze usuzovat 

ze 7 dotazníku, které svou stručností a Ye všech případech téměř stejnou odpovědí 

"zbavit se bolesti" nasvědčují tomu, že jejich stavem, který připomíná depresivní 

syndrom, by se měl zabývat klinick)· psycholog. 

Výsledky v)·zkumu potvrdily významnou energetickou náročnost pohybu 

jedincú po oboustranné amputaci, což se zákonitě musí promítat do způsobu jejich 

života, možnosti seberealizace a včleněním do společnosti. 
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Významným faktorem, který ovlivňuje resocializaci, je věk postiženého, sociální 

zázemí, lokalizace amputací, dále pak konkomitující onemocnění, která většinou 

reintegraci limitují. 

Ztráta končetiny drasticky zasáhne život jedince, přesto je možné kvalitní, 

profesionálně a citlivě vedenou rehabilitací dovést některé pacienty zpět do života. 

Mnoho postižených je amputací zbaveno bolestí z důvodů gangrén či obliterujících 

arterioskleroz a komplexní rehabilitací přiYedeno alespoň k soběstačnosti, což je také 

považováno za resocializaci. Problémem je, že 93% oboustranně amputovaných trpí 

hypokinézou z nedostatku transportního systému. Dalším limitujícím faktorem jsou pak 

důsledky metabolického syndromu, především obezita. Z psychologick)·ch důvodů je to 

nedostatečná motivace a vůle k seberealizaci. 
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protézách. 
Zajištěni bezpečnosti pro posouzení odborníky: Projekt má formu kvantitativního výzkumu. Autorka projektu 
je diplomovaný specialista v oboru fyzioterapie. 
Etické aspekty výzkumu: Výzkumný vzorek tvoří bilaterálně amputovaní pacienti. Každá osoba účastnící se 
projektu bude předem informována o provedení způsobu výzkumu a o tom, že všechna zjištěná data budou 
anonymní. 
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DOTAZNÍK PRO PACIENTY PO BILATERÁLNÍ AMPUTACI NA DK 

Iniciály (monogram): 

Rok narození: 

Pohlaví: 

Bydliště (kraj): 

Bydliště (vyhovující zakroužkujte): a) byt 

b)dům 

Důvod amputace: 

Výše amputace: 

Možnost lokomoce: 

c) soc. zařízení 

d)jiné 

a) diabetická noha 

b) obliterující AS 

c)trauma 

d)tumor 

e)jiné 

PDK 

a) bérec 

b) stehno 

c) jiná lokalita 

a) invalidní vozík 

LDK 

a) bérec 

b) stehno 

c) jiná lokalita 

b) chůze o protézách +pomůcka Gak:á? ..•..•..•......•.... ) 

c) chůze o protézách + vozík + pomůcka 

Gaká? •.........•...........•...•......•.....•.... ) 

Zaměstnání před amputací: a) sedavé 

b) těžká fyzická práce 

c) s převahou stoje 

d) s převahou chůze 



Rizikové faktory: a) kouřeni 

b) alkohol 

c) nedostatek pohybu 

d) . . , Gak: '? ) Jme e ............................................................ .. 

Byla vám nabídnuta možnost současného zaměstnání? ano I ne 

Domníváte se, že byste byl schopen nějakou práci vykonávat? ano Gak:ou? ............................ ) 

ne 

Hobby před amputací: 

Hobby po amputaci 

Napište Váš názor na možnost resocializace ( znovuzačlenění do společnosti) aboustranně 

amputovaného člověka: ....................................................................................................................... . 


