
ABSTRAKT

Název: Kazuistika náhradní hemiartroplastiky v důsledku periprotetické zlomeniny kyčle

Cíl práce: Aplikace komplexních teoretických poznatků o substituční hemiartroplastice při

periprotetické zlomenině femuru a aplikace praktických poznatků souvisejících s tímto typem

diagnostiky při fyzioterapeutické rehabilitační péči.

Klinický nález: 53letý pacient po náhradní hemiartroplastice levé nohy pro periprotetickou

zlomeninu femuru. Vlevo má edém horní části stehna, kolena a chodidla. Je zde snížená

ROM v kyčelním kloubu v aktivní flexi a abdukci, v levém kolenním kloubu v aktivní i

pasivní flexi. Levá dolní končetina má celkový pokles svalové síly s atrofií m. gluteus

maximus a m. quadriceps. Pacient má také slabý hluboký stabilizační systém a břišní stěnu.

Metodika: Každá terapie probíhala v Rehabilitačním centru Fakultní nemocnice Královské

Vinohrady v Praze. Při jeho terapeutických sezeních jsem používal techniky, které jsem se

naučil z UK FTVS, jako je PIR od Lewita, PNF od Kabata, STT od Lewita, pasivní strečink,

mobilizace od Lewita, terapeutická cvičení, DNS od Kolára a několik dalších technik. Své

vzdělání a znalosti jsem využil také jako instruktor jógy, pilates a osobní trenér.

jsem zahájila Vstupní kineziologické vyšetření 18.01.2022 a skončila 19.01.2022.

Závěrečné kineziologické vyšetření jsem dělala 04.01.2022, poslední den léčby.

Výsledky: Pacient byl léčen jednou denně, 5 dní v týdnu po dobu jedné hodiny. Během této

doby absolvoval celkem 13 terapií. Omezená flexe v postižené noze se výrazně zlepšila,

stejně jako šikmost kyčlí a stereotyp chůze. Hypertonicita levého QL, horního trapézu a

levator scapularis se zlepšila v tonusu a bolestivých bodech/TrPs.

Závěr: I když se flexe kolena výrazně zvýšila, tonicita kvadricepsů postižené nohy je stále

velmi hypertonická s atrofií. Bude důležité, aby pokračoval v práci na snížení hypertonicity a

zvýšení tonusu kvadricepsu postižené nohy, aby si udržel a snad znovu získal fyziologickou

ROM flexe kolene. Mít sílu a plnou ROM kolena (a kyčle) bude pro něj nezbytné, aby se

vrátil ke svým běžným každodenním činnostem, koníčkům a práci.



Shrnutí: Tato práce obsahuje dvě hlavní části. První část je teoretická, obsahuje stručný

přehled biomechaniky a kineziologie kyčelního kloubu, diagnostiku a léčbu pooperačních

periprotetických zlomenin a také klinický pohled na přístupy k rehabilitačním protokolům.

Druhou částí je případová studie pacienta, která obsahuje podrobné vstupní

kineziologické vyšetření, terapie, které byly aplikovány, závěrečné kineziologické vyšetření a

výsledek aplikovaných terapií.
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