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Příloha č. 14: Kasuistika 1 

Jméno: V.D. Výška: 175 cm 

Pohlaví: muž Váha: 75 kg 

Věk: 88 let 

Trvání hospitalizace: 38 dní  

Trvání fyzioterapie: 23 dní 

Základní diagnóza:  Jiné formy ICHS 

Anamnéza:  

RA: otec zemřel v 65 letech - urologické obtíže 

matka zemřela v 75 letech - příčina neznámá 

7 sourozenců - 3 sestry a 4 bratři, dnes žije pouze jeden bratr, který má problémy 

s ledvinami, u žen výskyt carcinomu prsu 

3 děti - 2 dcery a 1 syn - všechny zdravé 

OA: 1932 - spála bez komplikací 

od r. 1977 - arteriální hypertenze 

od r. 1992 - gonarthrosis 

10/2004 - transientní mozková hypoperfúze s projevy zřejmě fatické poruchy 

od r. 2005 - chronická renální insuficience 

11/2006 - epicystotomie pro akutní cystitidu 

cholecystolithiasis 

Operace: 1940 - appendektomie 

1965 - operace anální fisury 

2001 - levostranná nefrektomie pro papilokarcinom pánvičky 

2007 - operace katarakty bilaterálně 

Abúsus: 1947 - 1982 kuřák - cca 10 cigaret denně, alkohol příležitostně 

AA: intolerance Ca-blokátorů - otoky DKK 

FA: Vasocardin ½-0-½, Tritace 1-0-0, Micardis 1-0-0, Furon ½-0-0, Milurit 0-0-½, 

Tenaxum 1-0-0 (záznam z chorobopisu) 

PA: pracoval jako bankovní úředník, v současnosti je už přibližně 20 let ve starobním 

důchodu 

SA: žije s manželkou a dcerou v bytě ve třetím patře s výtahem, po bytě se pohybuje 

pomocí rolátoru, manželka v současné době hospitalizována kvůli CMP 



Sportovní anamnéza a hobby: v mládí rekreačně různé sporty (volejbal, fotbal, 

lyžování), dnes se věnuje spravování pozůstalosti po tchánovi, který byl univerzitní 

profesor 

NO: Pacient V.D. byl 14 dní před hospitalizací na III. interní klinice vyšetřen na 

urologii pro těsnou fimózu, od té doby se necítí dobře (není schopen blíže 

specifikovat). Přijat na III. interní kliniku pro celkové zhoršení stavu, 

předpokládána uroinfekce. Dle syna je slabý, neudrží se ve stoje. Rodina již péči 

nezvládala. Bolesti na hrudi nemá, občas pocit „přeskočení srdce“. 

Status present: Pacient je při vědomí, orientovaný osobou, místem, časem, 

spolupracující, hypakusis 

Invaze: močový katétr 

 

Vstupní kineziologický rozbor: 

Hodnocení aspekcí:  

Kůže: suchá, šupinatá, bez cyanózy a ikteru, bez dekubitů  

Jizvy: jizva v levém podžebří po nefrektomii - cca 15 cm, zhojená 

jizva v pravém podbřišku po appendektomii - cca 10 cm, zhojená 

Hodnocení postavy v sedu, protože pacient není schopen samostatného stoje: 

- hlava v mírném předsunu 

- zvýšená hrudní kyfóza 

- HKK - ramena v protrakci, pravé rameno lehce výš 

- DKK - bez defektů a bez otoku, patrná lehká hyperpigmentace obou bérců 

Dýchání: 

- převládá horní hrudní dýchání 

- bez dušnosti 

Palpační vyšetření: 

- HKK - svalový tonus v normě 

- DKK - svalový tonus je snížen zejména v oblasti stehna (m. quadriceps femoris) 

- Jizvy: jizva po levostranné nefrektomii - palpačně klidná, lehce vtažená, ale jinak 

dobře pohyblivá všemi směry 

jizva po appendektomii - palpačně klidná, pohyblivá všemi směry 

 

 



Vyšetření mobility na lůžku: 

- pacient se na lůžku otočí samostatně na obě strany, zvládá bridging, sed s dopomocí 

Hodnocení sedu: 

- pacient se posadí s mírnou dopomocí fyzioterapeuta 

- při posazování pacient využívá “hrazdu“ 

- ochablé držení těla, protrakce ramen se zkrácením mm. pectorales 

- zvýšená hrudní kyfóza 

- sed je stabilní, bez vertiga, pacient vydrží sedět sám i delší dobu s oporou o předloktí  

Hodnocení stoje: 

- pacient schopen vsedě naklopení pánve 

- stoj možný pouze s dopomocí 2 fyzioterapeutů  

- stoj je nestabilní, kolena jsou v semiflexi, pacient nevydrží dlouho stát, cca po 2 

minutách padá zpět do postele 

Vyšetření chůze: 

- pacient je schopen dvou kroků s chodítkem s kolečky, pro únavu a nestabilitu není 

zatím delší chůze možná 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti:  

DKK:  Kyčelní klouby jsou volné. Aktivní i pasivní hybnost v obou kyčelních kloubech 

je bez většího omezení. 

V kolenních kloubech není možné při aktivním ani pasivním pohybu dosáhnout 

nulového postavení, což je pravděpodobně způsobené gonartrózou (kterou 

pacient trpí od roku 1992). Při pasivním pohybu do extenze se v závěru pohybu 

objevuje bolest. Kolenní klouby zůstávají v semiflexi cca 10 stupňů, flexe 

v kolenou je bez omezení.  

Omezeny jsou i rozsahy v hlezenních kloubech. Snížený je jak aktivní, tak 

pasivní pohyb levého hlezna, inverze je prakticky nulová, do everze je rozsah 

snížen cca na 15 stupňů, plantární flexe je výrazně snížena zejména při aktivním 

pohybu (cca 10 stupňů), při pasivním pohybu se rozsah mírně zvýší (cca 15 

stupňů), dorzální flexe je bez většího omezení. 

V pravém hlezenním kloubu jsou rozsahy méně omezeny. Nejvíce opět vázne 

inverze, ale při pasivním pohybu dosáhneme cca 15 stupňů. Plantární flexe při 

aktivním i pasivním pohybu odpovídá přibližně půlce normálního rozsahu. 



Everze je omezena podobně jako u levého hlezenního kloubu (cca 15 stupňů). 

Dorzální flexe bez většího omezení. 

HKK: Aktivní i pasivní hybnost v ramenních, loketních a IP i MP kloubech bez 

omezení, v zápěstí obou HKK při aktivním pohybu lehce omezeny dorzální, 

palmární flexe a obě dukce. Při pasivním provedení těchto pohybů je rozsah 

v normě. 

Svalová síla: 

- vyšetřována podle svalového testu dle Jandy. Bylo zjištěno snížení svalové síly 

zejména m. quadriceps femoris obou DKK odpovídající stupni 3 až 3-. Další svaly 

celkově hodnoceny stupněm 4 až 5. 

Vyšetření zkrácených svalů: 

 - zkrácené svaly: mm. pectorales  

  mm. hamsringy obou DKK  

 m. tibialis anterior obou DKK 

Hodnocení soběstačnosti: 

- hodnocení soběstačnosti v základních všedních činnostech bylo prováděno pomocí 

Barthel indexu. Pacient dosáhl 45 bodů, což znamená závislost středního stupně. 

Největší problémy má pacient s přesuny lůžko - židle a chůzí po rovině i po schodech, 

které vůbec neprovede. U činností jako osobní hygiena nebo oblékání potřebuje 

pacient menší dopomoc. Také se u pacienta objevuje občasná inkontinence moči, 

v současnosti zaveden močový katétr. 

Závěr: Pacient se na lůžku sám přetočí, posadí se s menší dopomocí, při sedání využívá 

“hrazdu“, stoj možný pouze s dopomocí 2 fyzioterapeutů, delší chůze není 

pacient schopen, udělá 2 kroky s chodítkem s kolečky s dopomocí 

fyzioterapeutů od postele a zpět, objevuje se únava. V kolenních kloubech nelze 

dosáhnout nulového postavení, kolena zůstávají v semiflexi. Omezeny jsou 

rozsahy obou hlezenních kloubů, zejména levého. Nejvýrazněji je omezena 

plantární flexe, inverze a everze. Svalová síla je snížená u m. quadriceps 

femoris. Na obou DKK jsou zkrácené mm. hamstringy a m. tibialis anterior. 

Ramena jsou držena v protrakci se zkrácením mm. pectorales. 

 

 



Krátkodobý fyzioterapeutický plán: 

 zvýšení fyzické kondice 

 sed bez pomoci a bez použití “hrazdy“ 

 zlepšení stability stoje 

 stoj a chůze s pomocí chodítka s kolečky 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán: 

 samostatný stoj 

 delší chůze s pomocí chodítka s kolečky 

 zlepšení soběstačnosti zejména v rámci domácnosti 

Návrh terapie:   

 respirační fyzioterapie 

 protažení zkrácených svalů 

 prevence TEN 

 kondiční cvičení vleže a vsedě se zaměřením na posílení zejména m. quadriceps 

femoris a zvýšení rozsahů v kolenních a hlezenních kloubech 

 nácvik správného stereotypu sedu - přes bok bez použití “hrazdy“ 

 nácvik stoje 

 cvičení stability stoje  

 chůze 

Průběh terapie: 

1. den - provedení kineziologického rozboru 

- dechová gymnastika statická 

- dechová gymnastika dynamická a lehké kondiční cvičení na lůžku, cévní 

gymnastika 

- sed s lehkou dopomocí fyzioterapeuta, nácvik sedu bez “hrazdy“ 

- stoj s pomocí 2 fyzioterapeutů 

- chůze - dva kroky od lůžka a zpět s chodítkem s kolečky 

před cvičením: TF: 75/min po posazení: TF: 85/min 

     TK: 125/80 TK: 135/85 

po stoji: TF: 88/min  v klidu po cvičení: TF: 78/min 

 TK: 140/85 TK: 130/80 



 Pacient je dobře komunikující, jen je potřeba zvýšit hlas, protože pacient hůře 

slyší. Cvičení na lůžku zvládá bez větší únavy. Sed je stabilní. Stoj nestabilní, 

po stoji a dvou krocích od lůžka si pacient již stěžuje na únavu. 

 

2. den - dechová gymnastika statická 

- dechová gymnastika dynamická a kondiční cvičení vleže i vsedě, cévní 

gymnastika 

- TMT a protažení zkrácených svalů  

- sed bez “hrazdy“ s lehkou dopomocí fyzioterapeuta 

- stoj s pomocí 2 fyzioterapeutů 

před cvičením: TF: 73/min po posazení: TF: 82/min 

   TK: 130/80 TK: 140/85 

po stoji: TF: 88/min v klidu po cvičení: TF: 75/min 

 TK: 140/85 TK: 135/80 

 Cvičení zvládá pacient bez větších obtíží. Následně si ale stěžuje na únavu, 

stoj je stále nestabilní, ve stoji vydrží cca 1 min a chůzi odmítá. 

 

3. den - dechová gymnastika statická 

- dechová gymnastika dynamická a kondiční cvičení vleže i vsedě, cévní 

gymnastika 

- TMT a protažení zkrácených svalů 

- sed bez pomoci pouze se slovním navedením 

- stoj s pomocí 2 fyzioterapeutů  

- nácvik stability stoje 

- chůze po pokoji s chodítkem s kolečky a oporou 2 fyzioterapeutů 

před cvičením: TF: 70/min po posazení: TF: 75/min 

   TK: 125/75 TK: 130/75 

po stoji: TF: 80/min  v klidu po cvičení: TF: 73/min 

 TK: 135/80 TK: 125/80 

 Pacient se dnes cítí lépe, cvičení zvládá bez obtíží. Sed již zvládá sám pouze 

se slovním navedením. Stoj s pomocí dvou fyzioterapeutů, pacient ujde 

s chodítkem s kolečky po pokoji asi 4 metry. Po chůzi se pacient cítí unavený. 



4. den - dechová gymnastika statická 

- dechová gymnastika dynamická a kondiční cvičení vleže i vsedě, cévní 

gymnastika 

- TMT a protažení zkrácených svalů 

- sed bez pomoci pouze se slovním navedením 

- stoj s pomocí 2 fyzioterapeutů 

- nácvik stability stoje  

- chůze po pokoji s chodítkem s kolečky a oporou 2 fyzioterapeutů 

před cvičením: TF: 70/min po posazení: TF: 79/min 

   TK: 125/75 TK: 130/75 

po stoji: TF: 84/min  v klidu po cvičení: TF: 74/min 

 TK: 135/85 TK: 125/80 

 Pacient se cítí dobře, cvičení je bez větší únavy. Sed bez pomoci, stabilní. 

Stoj stále není zcela stabilní, ale je potřeba menší dopomoc při postavování. 

Chůze s chodítkem s kolečky po pokoji, pacient ujde opět přibližně 4 metry, 

po chůzi je pacient unavený. 

5. den - dechová gymnastika statická 

- dechová gymnastika dynamická a kondiční cvičení vleže i vsedě, cévní 

gymnastika 

- TMT a protažení zkrácených svalů 

- sed bez pomoci  

- stoj s pomocí 1 fyzioterapeuta  

- nácvik stability stoje  

- chůze po pokoji s chodítkem s kolečky a oporou 1 fyzioterapeuta 

před cvičením: TF: 74/min po posazení: TF: 78/min 

   TK: 125/80 TK: 135/80 

po stoji: TF: 81/min  v klidu po cvičení: TF: 73/min 

 TK: 135/85 TK: 125/80 

 Pacient se již posadí zcela bez pomoci. Cvičení zvládá bez větší únavy. Stoj 

možný s pomocí pouze jednoho fyzioterapeuta. Chůze po pokoji s chodítkem 

s kolečky a s jedním fyzioterapeutem cca 6 metrů. Po chůzi se pacient cítí 

opět unavený. 



Výstupní kineziologický rozbor (na konci hospitalizace): 

Hodnocení aspekcí:  

Kůže: bez cyanózy a ikteru, bez dekubitů 

Jizvy: jizva v levém podžebří po nefrektomii - cca 15cm, zhojená 

jizva v pravém podbřišku po appendektomii - cca 10cm, zhojená 

Hodnocení postavy ve stoje s oporou o chodítko: 

- hlava v mírném předsunu 

- zvýšená hrudní kyfóza 

- HKK - ramena v protrakci, pravé rameno lehce výš 

-DKK -  kolena stále v lehké semiflexi 

Dýchání: 

- převládá horní hrudní dýchání 

- bez dušnosti 

Palpační vyšetření: 

- HKK - svalový tonus v normě 

- DKK - svalový tonus stále lehce snížen v oblasti stehna (m. quadriceps femoris) 

- Jizvy: jizva po levostranné nefrektomii - palpačně klidná, lehce vtažená, ale jinak 

dobře pohyblivá všemi směry 

jizva po appendektomii - palpačně klidná, pohyblivá všemi směry 

Vyšetření mobility na lůžku: 

- pacient se na lůžku otočí samostatně na obě strany, zvládá bridging, samostatný sed 

Hodnocení sedu: 

- pacient se posadí bez pomoci 

- ochablé držení těla, protrakce ramen se zkrácením mm. pectorales 

- zvýšená hrudní kyfóza 

- sed je stabilní, bez vertiga, pacient vydrží sedět sám   

Hodnocení stoje: 

- pacient schopen vsedě naklopení pánve 

- stoj možný s mírnou dopomocí 1 fyzioterapeuta 

- stoj je stabilní, kolena stále v lehké semiflexi 

- pacient vydrží stát delší dobu s oporou o chodítko 

 



Vyšetření chůze: 

- pacient je schopen chůze s chodítkem s kolečky a doprovodem, chůze po chodbě, po 

chůzi se pacient stále cítí unaven 

- tempo pomalé, krátké kroky 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti:  

DKK:  Kyčelní klouby jsou volné. Aktivní i pasivní hybnost v obou kyčelních kloubech 

je bez většího omezení.  

V kolenních kloubech není možné při aktivním ani pasivním pohybu dosáhnout 

nulového postavení, což je pravděpodobně způsobené gonartrózou (kterou 

pacient trpí od roku 1992). Při pasivním pohybu do extenze se v závěru pohybu 

objevuje bolest. Kolenní klouby zůstávají v semiflexi cca 10 stupňů, flexe 

v kolenou je bez omezení.  

Rozsahy v hlezenních kloubech se zlepšily. Levý hlezenní kloub - plantární 

flexe cca 20 stupňů aktivně, při pasivním pohybu až 30 stupňů, rozsah do 

inverze se zvýšil aktivně na 10 stupňů, pasivně na 15 stupňů, everze pasivně i 

aktivně dosaženo cca 25 stupňů, dorzální flexe bez omezení. Pravý hlezenní 

kloub - plantární flexe při aktivním pohybu cca 30 stupňů, při pasivním 

provedení až 35 stupňů, inverze a everze aktivně i pasivně cca 25 stupňů, 

dorzální flexe bez omezení.  

HKK: Aktivní i pasivní hybnost v ramenních, loketních a IP i MP kloubech bez 

omezení, v zápěstí obou HKK při aktivním pohybu lehce omezeny dorzální, 

palmární flexe a obě dukce. Při pasivním provedení těchto pohybů je rozsah 

v normě. 

Svalová síla: 

- vyšetřována podle svalového testu dle Jandy. Svalová síla m. quadriceps se zlepšila, 

odpovídá stupni 4-. Další svaly celkově hodnoceny stupněm 4 až 5. 

Vyšetření zkrácených svalů: 

 - zkrácené svaly: mm. pectorales 

mm. hamsringy obou DKK 

 m. tibialis anterior obou DKK 

 

 



Hodnocení soběstačnosti: 

- hodnocení soběstačnosti v základních všedních činnostech bylo prováděno pomocí 

Barthel indexu. Pacient dosáhl 65 bodů, což znamená závislost lehkého stupně. Ke 

zlepšení došlo v položkách: koupání, přesun lůžko židle a chůze po rovině. 

Závěr: Pacient odchází domů k synovi a jeho rodině. Pacient je na lůžku zcela mobilní, 

přetočí se na obě strany, posadí se bez pomoci. Stoj možný pouze s dopomocí 1 

osoby. Pacient chodí s chodítkem s kolečky a doprovodem 1 osoby, po chůzi se 

pacient stále cítí unavený. Došlo ke zlepšení rozsahů v hlezenních kloubech, 

semiflexe kolen stále přetrvává. Lehce se zvýšila svalová síla m. quadriceps 

femoris obou DKK. 



Příloha č. 15: Kasuistika 2 

Jméno: A.Ž. Výška: 161 cm 

Pohlaví: žena Váha: 56 kg 

Věk: 87 let 

Trvání hospitalizace: 17 dní  

Trvání fyzioterapie: 16 dní 

Základní diagnóza: chronické systolické bilaterální kardiální selhání při kombinované 

chlopenní vadě 

Anamnéza:  

RA: otec zemřel stářím, matka tragicky za války 

 5 sourozenců - sestra - tumor mozku 

 - bratr - karcinom plic 

 - bratr - zemřel tragicky za války 

 2 děti - jedno zemřelo v 1. roce na pneumonii 

OA: chronické systolické bilaterální kardiální selhání při kombinované chlopenní vadě, 

dle echokardiografie: 

- významná aortální stenóza, středně významná aortální regurgitace 

- středně významná mitrální a trikuspidální regurgitace 

- excentrická hypertrofie LK, středně významná systolická dysfunkce 

- plicní hypertenze 

chronická fibrilace síní 

arteriální hypertenze - 15 let na terapii 

dyslipidémie na terapii statiny 

multiinfarktová demence 

10/2005 -  ischemická CMP se smíšenou afázií a pravostrannou hemiparézou 

6/2006 - TIA - v povodí a. cerebri media vlevo  

inguinální hernie vlevo - volná 

Operace: 1998 - hysterektomie pro descensus dělohy a plastika močového měchýře 

1999 - plastika řitního svěrače 

Abúsus: nekouří, alkohol neguje 

AA: neguje 



FA: Furon ½-0-0, Verospiron 1-0-0, Concor Cor 1-0-0, Anopyrin 0-1-0, Helicid 1-0-0, 

Simvacard 0-0-1, Lactulosa pro obstipaci 1 lžíce ráno, Geratam 1-0-0 (záznam 

z chorobopisu) 

GA: 2 spontánní porody, hysterektomie (1998) 

PA: dříve dělnice ve šroubárně, v současnosti přes 20 let již ve starobním důchodu 

SA: žije s dcerou, která se o ni stará, byt ve 2. patře s výtahem, doma pacientka chodila 

o tříbodové holi 

Sportovní anamnéza a hobby: v mládí rekreačně turistika 

NO: Pacientka přijata cestou SPIN na III. interní klinice pro kardiální dekompenzaci, 

podle dcery asi 1 měsíc otoky nohou, pro které u praktického lékaře nasazena 

diuretika, která příliš nezabírala. Posledních 14 dnů se přidala dušnost, zpočátku 

jen v noci vleže, proto musela pacientka spát vpolosedě. Postupná progrese 

dušnosti až k dušnosti klidové. Dle RTG pravostranná bronchopneumonie s malým 

množstvím výpotku bilaterálně. Od CMP (10/2005) dcera pozoruje zhoršení 

mentálních funkcí a občasnou zmatenost. 

Status present: Pacientka je při vědomí, orientovaná osobou a místem, dezorientovaná 

časem, spolupracující, komunikace ne zcela validní kvůli demenci 

Invaze: močový katétr, periferní žilní katétr 

 

Vstupní kineziologický rozbor 

Hodnocení aspekcí:  

Kůže: suchá, bez cyanózy, ikteru, dekubitů 

Jizvy: jizva po hysterektomii podélně od pupíků dolů - cca 10 cm, zhojená 

Hodnocení postavy: 

- hlava v mírném předsunu 

- zvýšená hrudní kyfóza 

- oslabená břišní stěna 

- tříselná kýla vlevo 

HKK: ramena v lehké protrakci  

DKK: otoky nohou, varixy a hallux valgus na obou DKK 

Dýchání: 

- dýchání povrchové - ústy, převažuje horní hrudní dýchání, dušnost se objevuje již při 

lehké zátěži 



- pacientka je mírně zahleněná 

- pacientka má předepsány kyslíkové brýle 

Palpační vyšetření: 

- HKK - lehká hypotonie zejména v oblasti paže (m. biceps a m. triceps brachii obou 

HKK) 

- DKK - lehká hypotonie zejména v oblasti stehna (adduktory, m. quadriceps femoris, 

mm. gluteus maximus obou DKK) 

- Jizvy: jizva po hysterektomii palpačně klidná, volně pohyblivá všemi směry 

Vyšetření mobility: 

- pacientka je na lůžku plně mobilní, otočí se na obě strany, zvládá bridging, posadí se 

bez pomoci 

Hodnocení sedu: 

- pacientka se posadí sama 

- ochablé držení těla 

- sed je nestabilní, pacientka více zatěžuje levou stranu  

Hodnocení stoje: 

- pacientka vsedě schopna naklopení pánve 

- pacientka se postaví s dopomocí fyzioterapeuta 

- stoj nestabilní, bez vertiga, stabilita se výrazně zhoršuje při zavřených očích 

Vyšetření chůze: 

- chůze s chodítkem v doprovodu fyzioterapeuta pouze po pokoji s přestávkou 

- nestabilní, napadá na levou stranu 

- rychle se objevuje dušnost 

- tempo pomalé, krátké kroky 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti:  

DKK: Kyčelní i kolenní klouby jsou volné, aktivní i pasivní pohyblivost je bez větších 

omezení. Omezeny jsou everze a inverze obou hlezenních kloubů, jak aktivně, 

tak pasivně, cca na polovinu fyziologického rozsahu. Dorzální a plantární flexe 

bez větších omezení. 

HKK: Ramenní a loketní klouby volné, aktivní i pasivní hybnost bez omezení. V zápěstí 

omezeny radiální i ulnární dukce při aktivním pohybu, při pasivním provedení 



dosáhneme plného rozsahu. Dorzální i palmární flexe bez omezení. IP i MP 

klouby volné, bez omezení pohybu. 

Svalová síla: 

- nevyšetřována proti odporu kvůli chronickému kardiálnímu selhání a plicní 

hypertenzi. Aktivní cvičení na lůžku zvládá pacientka s lehkou dušností. 

Hodnocení soběstačnosti: 

- hodnocení soběstačnosti v základních všedních denních činnostech bylo prováděno 

pomocí Barthel indexu. Pacientka dosáhla 55 bodů, což znamená závislost středního 

stupně. Pacientka neprovede: chůze po rovině, chůze po schodech. Dále pacientka 

potřebuje dopomoc u činností, jako jsou oblékání, koupání, osobní hygiena, použití 

WC a přesuny. U pacientky se občas objevovala močová inkontinence - v současnosti 

zaveden močový katétr.  

Závěr: Pacientka má ochablé držení těla, vlevo tříselná kýla, lehké otoky DKK, na 

obou DKK hallux valgus. Rozsahy kloubů jsou na HKK i DKK bez větších 

omezení.  Pacientka je dušná již při lehké zátěži a mírně zahleněná, na lůžku je 

plně mobilní. Sed i stoj nestabilní. V sedu se pacientka naklání na levou stranu. 

Stoj s lehkou pomocí fyzioterapeuta. Chůze s chodítkem pouze po pokoji 

v doprovodu fyzioterapeuta. Kvůli dušnosti potřeba dělat přestávky během 

cvičení i chůze. 

Krátkodobý fyzioterapeutický plán: 

 zvýšení fyzické kondice, snížení dušnosti 

 zlepšení stability sedu a stoje  

 samostatný stoj 

 delší chůze s pomocí chodítka 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán: 

 chůze s francouzskými berlemi, popřípadě o tříbodové holi 

 chůze po schodech 

 zlepšení soběstačnosti  

Návrh terapie:   

 respirační fyzioterapie 

 prevence TEN 

 kondiční cvičení vleže a vsedě  



 nácvik stability sedu a stoje  

 chůze s chodítkem 

Průběh terapie: 

1. den - provedení kineziologického rozboru 

- dechová gymnastika statická 

- nácvik autogenní drenáže 

- dechová gymnastika dynamická 

- lehké kondiční cvičení na lůžku a cévní gymnastika 

- nácvik stability sedu 

- stoj s pomocí fyzioterapeuta 

- chůze - s chodítkem po pokoji 

před cvičením: TF: 90/min po posazení: TF: 94/min 

     TK: 125/80 TK: 130/85 

po stoji: TF: 98/min  v klidu po cvičení: TF: 92/min 

 TK: 135/90 TK: 120/80 

 U pacientky se během aktivního cvičení a hlavně během chůze objevuje 

dušnost, je potřeba dělat přestávky. Chůze kvůli dušnosti a únavě možná 

pouze po pokoji cca 10 m. Pacientka vykašlává sputum. Pacientka byla 

poučena o provádění cévní gymnastiky během dne. 

 

2. den - TMT v oblasti hrudníku a automobilizační cviky hrudníku 

- dechová gymnastika statická 

- nácvik autogenní drenáže 

- dechová gymnastika dynamická 

- lehké kondiční cvičení na lůžku a cévní gymnastika 

- nácvik stability sedu 

- nácvik samostatného stoje 

- nácvik stability stoje 

- chůze - s chodítkem po pokoji 

před cvičením: TF: 93/min po posazení: TF: 96/min 

  TK: 120/80 TK: 125/80 

 



po stoji: TF: 100/min v klidu po cvičení: TF: 94/min 

 TK: 135/85 TK: 125/80 

 Pacientka zvládá aktivní cvičení s mírnou dušností, větší dušnost se objevuje 

při chůzi, kdy je potřeba dělat kratší přestávky. Chůze stále pouze po pokoji. 

Při nácviku stability sedu a stoje pacientka více zatěžuje levou stranu. 

Přetrvává lehký otok DKK. 

 

3. den - TMT v oblasti hrudníku a automobilizační cviky hrudníku 

- dechová gymnastika statická 

- dechová gymnastika dynamická 

- kondiční cvičení vleže a vsedě a cévní gymnastika 

- nácvik stability sedu 

- nácvik stability stoje 

- chůze - s chodítkem na chodbu 

před cvičením: TF: 75/min po posazení: TF: 78/min 

   TK: 125/75 TK: 130/75 

po stoji: TF: 82/min  v klidu po cvičení: TF: 77/min 

 TK: 135/80 TK: 120/80 

 Pacientka dnes v dobré náladě, bez zahlenění a otoků DKK, dušnost se 

objevuje až při střední zátěži. Pacientka se postavila sama bez dopomoci. 

Stabilita sedu i stoje se výrazně zlepšila. Chůze s chodítkem i po chodbě, ale 

je potřeba dělat kratší přestávky, kvůli objevující se dušnosti.  Zlepšení stavu 

může být dáno i vysazením tlumící léčby. 

 

4. den - TMT v oblasti hrudníku a automobilizační cviky hrudníku 

- dechová gymnastika statická 

- dechová gymnastika dynamická  

- kondiční cvičení vleže a vsedě a cévní gymnastika 

- nácvik stability sedu 

- nácvik stability stoje 

- chůze - s chodítkem na chodbu 

 



před cvičením: TF: 78/min po posazení: TF: 80/min 

   TK: 115/80 TK: 120/80 

po stoji: TF: 85/min  v klidu po cvičení: TF: 77/min 

 TK: 130/85 TK: 120/80 

 Pacientka se cítí dobře, aktivní cvičení zvládá bez větší únavy, dušnost se 

objevuje až při konci kondičního cvičení. Stoj samostatný, stabilita sedu 

dobrá, ve stoji pacientka stále trochu nejistá. Pacientka ujde s chodítkem 

celou chodbu a zpět (cca 25 m) s jednou přestávkou, kvůli objevující se 

dušnosti. 

 

5. den - TMT v oblasti hrudníku a automobilizační cviky hrudníku 

- dechová gymnastika statická 

- dechová gymnastika dynamická  

- kondiční cvičení vleže a vsedě a cévní gymnastika 

- nácvik stability sedu 

- nácvik stability stoje 

- chůze - s chodítkem na chodbu 

před cvičením: TF: 75/min po posazení: TF: 78/min 

   TK: 125/80 TK: 135/80 

po stoji: TF: 81/min  v klidu po cvičení: TF: 76/min 

 TK: 135/85 TK: 125/80 

 Pacientka zvládá aktivní cvičení, pouze se objevuje lehká dušnost na konci 

cvičení. Pacientka se postaví bez dopomoci, ale stoj je stále nejistý. Chůze po 

chodbě s přestávkami kvůli objevující se dušnosti. 

 

Výstupní kineziologický rozbor (na konci hospitalizace): 

Hodnocení aspekcí:  

Kůže: suchá, bez cyanózy, ikteru 

Jizvy: jizva po hysterektomii podélně od pupíků dolů - cca 10 cm, zhojená 

Hodnocení postavy: 

- hlava v mírném předsunu 

- zvýšená hrudní kyfóza 



- oslabená břišní stěna 

- tříselná kýla vlevo 

HKK: ramena v protrakci 

DKK: bez otoku, varixy a hallux valgus na obou DKK 

Dýchání: 

- převažuje horní hrudní dýchání, dušnost se objevuje při střední až těžké zátěži 

Palpační vyšetření: 

- HKK - přetrvává lehká hypotonie zejména v oblasti paže (m. biceps a m. triceps 

brachii obou HKK) 

- DKK - přetrvává lehká hypotonie zejména v oblasti stehna (adduktory, m. quadriceps 

femoris, mm. gluteus maximus obou DKK) 

- Jizvy: jizva po hysterektomii palpačně klidná, volně pohyblivá všemi směry 

Vyšetření mobility: 

- pacientka je na lůžku plně mobilní, otočí se na obě strany, zvládá bridging, posadí se 

bez pomoci 

Hodnocení sedu: 

- pacientka se posadí sama 

- ochablé držení těla 

- sed je stabilní 

Hodnocení stoje: 

- pacientka vsedě schopna naklopení pánve 

- pacientka se postaví bez dopomoci 

- stabilita stoje výrazně zlepšena, pacientka se bez opory cítí nejistě 

Vyšetření chůze: 

- chůze s chodítkem v doprovodu  

- dušnost se objevuje až po delší chůzi 

- pacientka s pomocí zvládne i několik schodů (cca 5 schodů) 

- tempo pomalé, krátké kroky 

Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti:  

DKK: Kyčelní i kolenní klouby jsou volné, aktivní i pasivní pohyblivost je bez větších 

omezení. Omezeny jsou everze a inverze obou hlezenních kloubů, jak aktivně, 



tak pasivně, cca na polovinu fyziologického rozsahu. Dorzální a plantární flexe 

bez větších omezení. 

HKK: Ramenní a loketní klouby volné, aktivní i pasivní hybnost bez omezení. V zápěstí 

omezeny radiální i ulnární dukce při aktivním pohybu, při pasivním provedení 

dosáhneme plného rozsahu. Dorzální i palmární flexe bez omezení. IP i MP 

klouby volné, bez omezení pohybu. 

Svalová síla: 

- nevyšetřována proti odporu kvůli chronickému kardiálnímu selhání a plicní 

hypertenzi. Aktivní cvičení na lůžku zvládá pacientka bez obtíží. 

Hodnocení soběstačnosti: 

- hodnocení soběstačnosti v základních všedních denních činnostech bylo prováděno 

pomocí Barthel indexu. Pacientka dosáhla 75 bodů, což znamená lehkou závislost. 

Pacientka se zlepšila v položkách chůze po rovině a po schodech, přesun lůžko - židle 

a použití WC.   

Závěr: Pacientka je propuštěna do domova pro seniory, ale po návratu dcery z dovolené 

by se měla vrátit do domácího prostředí. Přetrvává hypotonie v oblasti stehen a 

paží a ochablé držení těla. Pacientka je na lůžku plně mobilní, sama se posadí i 

postaví. Pacientka ve stoji lehce nestabilní, potřeba opory. Pacientka chodí 

s pomocí chodítka v doprovodu druhé osoby. Po delší chůzi nebo jiné větší 

námaze se objevuje dušnost. Pacientka s pomocí zvládne i několik schodů. 

 


