
Strana č. 50, chybí číslo tabulky:  

Tabulka č. 9: Vymezení sledovaných jedinců 

Vymezení sledovaných jedinců 

Revmatologický ústav pacienti s diagnózou revmatoidní artritidy, 

kteří byli hospitalizováni 

v Revmatologickém ústavu k terapii po 

artroplastice 

Smith C. L pacienti s RA s postižením hlezenního 

kloubu 

Kitaoka H. B. artroplastika hlezenního kloubu u pacientů 

s revmatoidní artritidou 

Kofoed H. skupina pacientů s revmatoidní artritidou, u 

nichž byla provedena artroplastika 

hlezenního kloubu 

Kirkup J. pacienti se stanovenou diagnózou RA 

s vyvinutou deformitou hlezenního kloubu 

Toolan B. C. pacienti s diagnózou RA 

 

Strana č. 51, chybí číslo tabulky: 

Tabulka č. 10: Intervence 

Intervence 

Revmatologický ústav aloplastika hlezenního kloubu 

a pooperační rehabilitační 

péče 

3- 6 týdnů sádrová fixace 

6- 12 týdnů cvičení s operovaným 

hlezenním kloubem a celého těla ( 

TMT, MOB drobných nožních 

kloubů, SMS, nácvik chůze v 

odlehčení) 



3 měsíce po operaci chůze s plnou 

zátěží operovaného kloubu 

Smith C. L. totální náhrada hlezenního 

kloubu a pooperační péče u 

operovaných pacientů 

1-2 dny po operaci je dolní 

končetina v elevaci k terapii otoku 

prvních 5dní po operaci opakování 

cviků z předoperačního období 

12. - 14. den po operaci jsou 

extrahovány stehy 

5. pooperační den je odstraněna 

fixace, začíná se postupně 

s rozcvičováním kloubu do dorzální 

a plantární flexe 

3. – 5. týden po operaci návrat 

k aktivitám z období před operací  

Kitaoka H. B. výsledky a důsledky totální 

náhrady hlezenního kloubu 

přesná definice terapeutických 

postupů a jejich časové vymezení 

nebyly ve studii popsány 

Kofoed H. účinek pooperační 

rehabilitační péče 

přesný popis terapeutických 

jednotek nebyl uveden 

Kirkup J. možnosti operační terapie 

v oblasti hlezenního kloubu u 

pacienta s RA 

v hospitalizačním období probíhá 

individuální terapie (cvičení 

s neoperovanými končetinami, 

s volnými klouby operované 

končetiny), nácvik chůze 

v terapii pokračuje pacient i po 

propuštění do domácího ošetření 

Toolan B. C. chirurgické zákroky na noze a 

hlezenném kloubu 

přesný popis terapeutických 

jednotek nebyl uveden 
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Tabulka č. 11: Zdroje informací 

Zdroje informací 

Revmatologický ústav doporučené postupy (návody) 

Smith C. L guideline 

Kitaoka H. B. retrospektivní studie 

Kofoed H. prospektivní dlouhodobá studie 

Kirkup J. review 

Toolan B. C. klinická studie 
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Tabulka č. 12: Sledované faktory 

Sledované faktory 

 bolest 

hlezenního 

kloubu 

omezená 

hybnost 

hlezenního 

kloubu 

soběstačnost 

pacienta 

otok 

Revmatologický ústav     

Smith C. L     

Kitaoka H. B.     

Kofoed H.     

Kirkup J.     

Toolan B. C.     
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