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ABSTRAKT 

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou popálení II. - III. 

stupně rukou a hlavy 

Souhrn: Cílem této bakalářské práce je získat ucelený přehled o problematice popálenin 

a léčebně – rehabilitačním procesu u této diagnózy. Práce je rozdělena na část obecnou 

a speciální. Obecná část obsahuje anatomii a fyziologii kůže, definici a patologii 

popálenin, možnosti a způsoby léčby se zaměřením na využití fyzioterapeutické péče. 

Speciální část zahrnuje metodiku práce a formou kazuistiky je zde zpracována 

anamnéza, vstupní kineziologický rozbor, průběh terapeutických jednotek, výstupní 

kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie u konkrétního pacienta. 

Klíčová slova: popáleniny, popálení, kůže, rehabilitace, fyzioterapie, kazuistika 

 

 

Title: Case study of physiotherapeutic care for a patient with the diagnosis of 2
nd

 and 3
rd

 

degree burns of hands and the head 

Summary: The aim of this work is to obtain a comprehensive overview of the problems 

of burns and the medical and rehabilitation process of this diagnosis. The work 

is divided into a general and special section. The general part includes the anatomy 

and physiology of skin, the definition and pathology of burns and the possible methods 

of treatment focusing on the use of physiotherapeutic care. The special section includes 

the methodology of work and uses a case study to deal with the anamnesis, the input 

kinesiologic analysis, the course of therapeutic units, the output kinesiologic analysis 

and the evaluation of the effect of the therapy on the particular patient. 

Key words: burn, burning, skin, rehabilitation, physiotherapy, case study 
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1 ÚVOD 

Téma Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou popálení  

II. – III. stupně rukou a hlavy jsem si vybrala na základě absolvování měsíční souvislé 

odborné praxe na oddělení popáleninové medicíny ve Fakultní nemocnici Královské 

Vinohrady, která se konala v termínu od 21. ledna 2013 do 15. února 2013. 

Cílem této práce je seznámení se s problematikou dané diagnózy a získání 

ucelených informací, založených na zpracování literární rešerše a především zpracování 

kazuistiky pacienta s danou diagnózou a zhodnocení efektu terapie. 

Obecná část je teoretickým podkladem pro část speciální a obsahuje anatomii 

a fyziologii kůže, dále obecné seznámení s popáleninovým traumatem a možnostmi jeho 

léčby a nakonec metody využívané v rehabilitaci u pacientů po popálení. Speciální část 

potom zahrnuje metodiku práce, formou kazuistiky zpracovaná data konkrétního 

pacienta a zhodnocení efektu terapie porovnáním vstupního a výstupního 

kineziologického rozboru. 
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2 ČÁST OBECNÁ 

 

2.1 ANATOMIE A FYZIOLOGIE KŮŽE 

Kůže (cutis, derma) je nejrozsáhlejší orgán lidského těla o ploše okolo  

1,6 – 1,8 m
2
, při čemž na hlavu a krk připadá 11 %, na trup 30 %, na horní končetiny 

23 % a na dolní končetiny okolo 36 %. Toto procentuální rozdělení je u popálenin třeba 

znát kvůli zhodnocení celkového rozsahu popálení, v praxi se poté používá ještě 

podrobnější rozdělení, které je rozdílné u dětí a dospělých. Také lze přibližně stanovit 

tento rozsah dle plochy dlaně a volární strany prstů, která je rovna přibližně 1 %. 

(Čihák, 2004; Doleček, 1970) 

Kůže je zároveň i orgánem nejtěžším, dosahuje okolo 5 – 9 % celkové tělesné 

hmotnosti (i více, dle váhy a množství podkožního tuku). Její tloušťka se pohybuje 

od 0,5 mm do 4 mm dle pohlaví, věku a krajiny těla. Barva kůže závisí na její tloušťce, 

hustotě prokrvení a množství pigmentu. Elasticita zajišťuje přizpůsobivost kůže 

ke změnám objemu i tvaru organismu a její poddajnost při pohybech těla. Kůže tvoří 

zevní povrch organismu, je účinnou ochranou vůči fyzikálním, chemickým 

a mikrobiologickým noxám z okolí a zároveň je také termoregulačním systémem 

organismu, chrání před nadměrnými ztrátami vody. Melanin v povrchové vrstvě chrání 

před působením ultrafialového záření. Dále tvoří kůže určité protilátky, má funkci 

imunologickou. Proto její poškození představuje velké riziko pro organismus. (Čihák, 

2004; Trojan, 2003; McCauley, 2005; Demling, 1989) 

Kůže je inervována senzitivními větvemi míšních a hlavových nervů, které 

zajišťují percepci mechanickou, tepelnou a percepci bolesti, prostřednictvím velkého 

množství receptorů. Jsou to Vater-Paciniho tělíska pro hmat, Krauseho, Ruffiniho, 

Meissnerova a Merkelova tělíska a volná nervová zakončení pro bolest, teplo a chlad. 

V kůži se vytváří arteriální a venózní plexy zajišťující prokrvení, průtok je neustále 

regulován vegetativním nervovým systémem. Lymfatický systém začíná v retikulární 

vrstvě dermis jako četné slepé výchlipky přijímající extracelulární tekutinu. (Trojan, 

2003; Königová, 2010) 

Kůže se skládá ze dvou základních částí – epitelové (pokožka - epidermis) 

a vazivové (škára – dermis, korium). Pod dermální vrstvou leží podkožní vazivová 
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vrstva (hypodermis, tela subcutanea). Epidermis je tvořena vícevrstevným dlaždicovým 

epitelem, který tvoří zejména rohovějící buňky keratinocyty, dále též melanocyty 

obsahující kožní barvivo melanin, Langerhansovy buňky odpovědné za lokální imunitní 

reakci organismu a Merkelovy buňky. Dermis je tvořena kolagenními a elastinovými 

vlákny, které jsou uspořádány v hlubší vrstvě retikulárně, v povrchnější papilárně, dále 

fibroblasty a fibrocyty, obsahuje kožní adnexa, potní a mazové žlázy, nervová 

zakončení, síť kapilár, imunokompetentní buňky. Na dermoepidermálním spojení jsou 

drobné hrbolky a vazivovou sítí kolagenu prosvítají tukové lalůčky. Tela subcutanea 

je složena z řídkého kolagenního vaziva a tukových buněk, připojuje kůži k hlubším 

tkáním. Tuková tkáň slouží jako zásoba a zdroj energie, mechanická a tepelná izolace. 

(Königová, 2010; Königová, 1999; Brychta, 2000; Demling, 1989; Naňka, 2009) 

 

2.2 POPÁLENINOVÉ TRAUMA 

Popálení lze definovat jako poškození kůže, případně i hlubších tkání, vznikají 

dostatečně dlouhým, přímým či nepřímým působením nadprahové hodnoty tepelné 

energie na lidský organismus. (Königová, 2010; Brychta, 2001a) 

 

2.2.1 Podstata popálenin a jejich vznik 

Popáleniny patří mezi nejzávažnější traumata a to především z důvodu dlouhé 

doby léčby, dlouhodobými následky, psychickou náročností a také proto, že velkou 

skupinou pacientů jsou děti. Nejčastější příčinnou bývá zasažení elektrickým proudem, 

chemickými látkami, přímým kontaktem s horkou látkou, působením nízkých teplot 

a zářením. (Königová, 2010; Čelko, 2002; Brychta, 2001a; Šimko, Koller, 1992) 

Pro popálení je léčeno průměrně 1 % obyvatelstva ročně, z toho okolo 97 % 

pouze ambulantně. Z celkového počtu představují dětští pacienti 40 % případů, další 

velkou skupinou jsou senioři. Nejrizikovější skupinou jsou děti do pěti let, muži 

v produktivním věku, u kterých dochází k pracovním úrazům a senioři nad 70 let. U dětí 

a seniorů je četnější mortalita a často mají podobný mechanismus vzniku  

popálení – polití horkými tekutinami, pády na horké povrchy. (Brychta, 2001c; Čelko, 

2002; Kukla, 2010) 
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V údajích, při jaké teplotě a době působení této teploty vznikají nezvratná 

poškození kůže, se autoři liší. Obecně lze říci, že organismus snese působení teploty 

přibližně do 44 °C po dobu 6 hodin. Čím vyšší teplota, tím kratší expozice působení této 

teploty na organismus. Při překročení hranice vznikají nezvratné změny na tkáních 

(Příloha č. 6 – Závislost teploty kůže na délce expozice). Při působení teploty 

od 43,5 °C do 50 °C vznikají různé stupně poškození buněk, do 60 °C probíhá 

denaturace bílkovin, kde je při krátké expozici ještě možné zotavení, nad 60 °C potom 

dochází ke koagulaci bílkovin a smrti buněk. (Königová, 1990; Šimko, 1985; Wright, 

1984) 

Popálená plocha je většinou nejednotně zasažena. Centrální (koagulační) zóna 

je vždy zasažena nejvíce, obvykle III. nebo nižší stupeň popálení, kde jsou změny 

nevratné, střední (městnavá) zóna je poškozena částečně vratně a v okrajové 

(hypertermické) zóně dochází k plně vratným poškozením. (Königová, 2010; Pokorný, 

2002) 

 

2.2.2 Faktory ovlivňující závažnost popáleninového traumatu 

Významnými faktory jsou včasná a správně poskytnutá první pomoc, bezpečný 

transport a prvotní ošetření, které ovlivňují prognózu všech popáleninových úrazů. 

Dalšími faktory jsou potom: mechanismus úrazu, rozsah postižení, hloubka postižení, 

věk postiženého, lokalizace postižení, osobní a rodinná anamnéza. (Königová, 1990; 

Koller, 2005) 

 

2.2.2.1 Mechanismus úrazu 

Důležité jsou okolnosti před a bezprostředně po úrazu. Roli zde hraje psychický 

i fyzický stav postiženého, příčina a mechanismus popálení (zdroj, délka působení). 

Nejčastější je opaření horkou tekutinou, popálení plamenem při manipulaci s otevřeným 

ohněm, popálení elektrickým proudem nebo chemickou látkou. Popálení plamenem, 

hoření a elektrický proud způsobují obvykle ztrátu kůže v plné tloušťce, zatímco 

opařeniny bývají povrchnější. Poleptání zhoršuje prognózu hojení. (Königová, 1990; 

Vrabec, 1974b) 
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2.2.2.2 Rozsah a lokalizace postižení 

Existuje několik možností hodnocení rozsahu popálení. U dospělých lze použít 

orientačně 1 % (dlaň s prsty u sebe) nebo pravidlo devíti (hlava a krk 9 %, každá horní 

končetina 9 %, dolní končetina 18 %, přední plocha trupu 18 %, zadní plocha trupu 

18 % a genitál 1 %). Přesnější je hodnocení dle tabulek Lunda – Browdera, které jsou 

přizpůsobeny zvlášť pro dospělé a pro děti (Příloha č. 8 – Grafické znázornění a 

hodnocení rozsahu popálenin pacienta). Též je možné je vypočítat při známé výšce 

a váze podle vzorce Du Boisova, ale je to velmi složité a nepřesné, tato metoda 

se v praxi nevyužívá. Rozsah popálení s ohledem na věk je velmi důležitý z hlediska 

zahájení protišokové léčby. U dětí do 2 let jde o popálení větší než 5 %, od 2 do 10 let 

a u osob nad 70 let více než 10 %, od 10 do 15 let nad 15 % a u dospělých nad 20 % 

povrchu těla. (Doleček, 1970; Königová, 2010; Demling, 1989; Fang, 1992; Franců, 

2011; Chiburis, 1997) 

Nejzávažnější jsou popálení v oblasti dýchacích cest, obličeje, krku, rukou, 

plosky nohou, perinea a genitálu. Problémy při dýchání může působit rozvoj edému 

v oblasti obličeje, krku, hrudníku či trupu. Z funkčního hlediska jsou nejzávažnější 

popáleniny rukou a prstů, dolních končetin, oblasti genitálu a análního otvoru. 

Lokalizace hraje roli též kvůli zvýšené možnosti infekce. (Königová, 2010; Šimko, 

1985) 

 

2.2.2.3 Hloubka postižení 

Hloubka postižení hraje důležitou roli především z hlediska chirurgických 

výkonů, délky následné péče a následků. Obvykle se používá klasifikace třístupňová, 

přičemž II. stupeň je dělen na IIa a IIb. Někteří autoři uvádí i IV. stupeň., který značí 

popálení kůže v celé tloušťce, včetně vrstev tuku, svalstva a kostí a označuje se též jako 

zuhelnatění. (Vrabec, 1974a; Königová, 2010) 

První stupeň se jeví jako zčervenání kůže, je zasažená vnější vrstva epidermis, 

v dermis jsou dilatované kapiláry. Plocha je několik dní bolestivá, teplejší a přetrvává 

zarudnutí, které samo odezní. (Demling, 1989; Königová, 1990; Xu, 2004) 

Popálení druhého stupně IIa je povrchní, je porušená epidermis, charakteristické 

je zarudnutí, vytváří se puchýře se serózním obsahem, je reverzibilní. IIb stupeň 

je částečné hluboké poškození kůže, je zničena epidermis a zasažena kapilární síť. Bývá 
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zachované hluboké čití, povrchové je nefunkční. Následkem bývají často hypertrofické 

jizvy. (Königová, 1990; Königová, 2010; Xu, 2004; Šimůnková, 2008) 

Třetí stupeň označuje ztrátu kůže v celé tloušťce, často i s částí podkožního tuku, 

charakteristická je nekrotická tkáň, barevně od bílé po hnědou, až černou barvu. 

Postižený necítí bolest, jsou zničeny receptory. Nutné je chirurgické řešení, po zhojení 

zůstávají nepravidelné jizvy. (Königová, 1990; Doleček, 1970; Xu, 2004) 

Hloubku popálení je možné orientačně zjistit dle kapilárního návratu. Červená 

plocha, která pod tlakem prstu zbledne a po puštění se objeví aktivní hyperémie, 

je povrchově popálená. U ploch, kde kapilární návrat chybí, se jedná o hluboké 

popálení. (Königová, 2010; Xu, 2004) 

 

2.2.2.4 Věk postiženého 

Jak bylo již zmíněno, věk je důležitý z hlediska rozvoje popáleninového šoku. 

Celkově jsou nejvíce ohrožené děti do 2 – 3 let a osoby starší 60 let, mívají častější 

letální průběh. Jejich kůže je tenčí, u dětí jemnější a u starších osob méně elastická. 

Ve vyšším věku mohou být také komplikacemi degenerativní onemocnění. Obecně 

platí, že čím vyšší je součet věku pacienta a popálené plochy nad 80, tím horší 

je prognóza. (Šimko, Koller, 1992; Vrabec, 1974a) 

 

2.2.2.5 Anamnéza 

Proběhlé a probíhající choroby mohou výrazně ovlivnit průběh systémové 

zánětlivé reakce i odpověď na léčbu, je třeba znát též užívané léky. Choroby nebo jejich 

komplikace mohou významně ohrozit pacienta. (Königová, 2010; Šimko, 1985) 

 

2.2.2.6 Inhalační trauma 

Objevuje se až u 33 % pacientů přijatých s popáleninovým traumatem, může 

se projevit ihned, ale také i po delší době. Může dojít k poškození dýchacích cest 

vdechnutím horké páry nebo toxickými zplodinami spalování. V dýchacích cestách 

se začne rozvíjet edém přibližně 2 hodiny od úrazu, objevuje se inspirační 

nebo exspirační stridor. (Fang, 1992; Königová, 2010; Königová, 1990)  
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2.2.3 Popálení specifických částí těla 

Popálení hlavy a obličeje je vždy závažné, protože mohou být porušeny důležité 

smyslové orgány a je výrazně postižen vzhled nemocného. Je nutné ostříhat vlasy 

dohola, aby se zmenšilo riziko infekce. Pro léčení popálenin je často obtížná týlní 

krajina, protože se zde nemocný opírá. (Doleček, 1970) 

 Přibližně 30 % všech popálenin představuje popálení ruky. Zde jsou 

pod poměrně tenkou vrstvou kůže a podkoží uloženy funkčně významné složky. 

Popáleniny rukou jsou velmi závažné, protože při popálení rukou je pacient odkázán 

na pomoc okolí, hrozí ztráta funkce ruky. Pro léčebný postup je rozhodující hloubka 

popálení, typ celkového postižení poraněného a lokalizace popálení na ruce. (Doleček, 

1970; Demling, 1989) 

 

2.2.4 Komplikace u popáleninových traumat 

Nejzávažnější komplikací je šok, který vzniká, když rozsah postižení přesáhne 

určitou hranici v závislosti na věku. Je to komplexní proces oběhové a mikrocirkulační 

poruchy, který nelze snadno upravit náhradou tekutin. Často vzniká postupně, 

po několika hodinách. Jde o poruchu propustnosti kapilár, při čemž dochází ke ztrátě 

tekutin a plazmy přechodem z cév do mimocévních prostor, zahušťuje se krev a vzniká 

místní nebo u rozsáhlých popálenin generalizovaný edém. (Königová, 1990; Herndon, 

1996; Kapounková, 2001) 

Mezi další komplikace patří nejčastěji infekce v ráně, tromboembolická nemoc, 

pneumonie, infekce močových cest, aspirace v bezvědomí, poruchy srdečního rytmu, 

selhání ledvin a mnoho dalších. U rozsáhlejších popálenin se mohou objevit 

nervosvalové komplikace, které jsou obvykle způsobené edémem. Dále může přenosem 

infekce z popálených ploch vzniknout zánět kloubů, ve vzácných případech nekróza 

hlavice kosti. U popálení horních končetin může vzniknout Sudeckův syndrom, jako 

následek znehybnění končetiny. (Königová, 1983; Vrabec, 1974a) 
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2.3 LÉČBA ROZSÁHLÉHO POPÁLENINOVÉHO TRAUMATU 

První je období neodkladné péče, období šokové. Začíná v okamžiku vzniku 

úrazu a končí obnovou funkce kapilár, k čemuž dochází přibližně 3. – 5. den od úrazu, 

může trvat i déle, v závislosti na závažnosti popáleninového úrazu, i 14 dní. V tomto 

období je důležité zajistit dýchání, zastavení krvácení, tlumení bolesti, prevence 

tromboembolické nemoci, náhradu tekutin a léčení celkové odpovědi na úraz. 

(Königová, 2010; Franců, 2011) 

Následuje období akutní nemoci z popálení, trvá v řádu týdnů i měsíců. V tomto 

období následuje řešení popáleninové rány konzervativně či operačně nekrektomií 

a autotransplantací. Konzervativně se řeší většina popálenin do IIb stupně, kde je snaha 

zabránit především infekci a urychlit spontánní hojení rány. Též je nutno zajistit 

prevenci komplikací. Toto období končí teprve kompletní obnovou kožního krytu. 

(Königová, 2010; Franců, 2011) 

Třetí období, rehabilitační a rekonstrukční, trvá řadu let, někdy i doživotně. 

Začíná zhojením všech popálených ploch a končí návratem postiženého do normálního 

života. Je zde důležité dbát na zvýšenou hygienu kůže, promašťování a především 

na pravidelnou intenzivní rehabilitaci. Probíhají zde reparační a rekonstrukční operační 

výkony a též se nesmí opomenout psychická podpora pacienta a jeho příprava na návrat 

do života za změněných podmínek. (Königová, 2010; Franců, 2011) 

 

2.3.1 Péče o popálené plochy 

Péče o popálené plochy je hlavním úkolem v období akutní nemoci z popálení. 

V tomto období je hlavním úkolem zabránit infekci a prohloubení popálených ploch, 

odlišit mrtvé tkáně a včas je odstranit, co nejdříve autotransplantovat a polohováním 

zabránit kontrakturám. Povrchnější popáleniny mají tendenci hojit se spontánně, je tedy 

důležité především zabránit infekci. Péče o popálené plochy zahrnuje ambulantní péči 

nebo hospitalizaci na specializovaném pracovišti. Ambulantně se obvykle léčí 

popáleniny II. stupně s rozsahem menším než 5 %, též v závislosti na popálené ploše, 

popálení v oblasti obličeje, krku či genitálu vyžaduje hospitalizaci. Ambulantní péče 

zahrnuje podání analgetik, chlazení popálené plochy, hygienu a desinfekci, perforaci 

nebo odstranění puchýřů a následné ošetření krytím mastným tylem a gázou. 

U vážnějších poranění je nutná hospitalizace, během které probíhá chirurgická léčba. 
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Tato léčba zahrnuje provedení uvolňujících nářezů, nektektomii a krytí postižených 

ploch biologickými materiály. K lokální péči o postižené plochy se používá otevřený 

způsob (rána se ponechá bez krytí, pouze se čistí), polootevřený způsob (nanáší 

se antibakteriální přípravky a kryjí se obvazem nebo ponechají volně) a zavřený způsob 

(rána se překryje obvazem s antibakteriálním léčivem, slouží i jako mechanická 

ochrana). (Königová, 2010; Franců, 2011; Marešovský, 2008; Doleček, 1970; Zeman, 

2000) 

 

2.3.2 Chirurgická léčba 

Součástí úspěšné léčby je zhodnocení stavu zkušeným lékařem, který rozpozná 

hloubku popálenin, posoudí vliv lokalizace rány, tloušťky kůže a hustoty kožních 

adnex. Je zde velmi důležité rozhodnutí o povaze ošetření (konzervativní či operativní) 

a včasné rozpoznání hlubokých ran, excize odumřelých tkání s jejich následným krytím, 

které brání jejich zánětu a sepsi. (Sheridan, 2004; Kamolz, 2006) 

V chirurgické léčbě se často používají uvolňující nářezy. Ty se provádějí 

co nejdříve při vznikajícím edému, který by tlačil na nervy a cévy a tím hrozila 

ischemizace.  Velmi nebezpečné je cirkulární poranění krku, hrudníku nebo aker 

končetin (Příloha č. 7 – Uvolňující nářezy). Uvolňující nářezy se provádí vlnovitě 

či pilovitě a začátek a konec vlastního řezu by měl být ve zdravé a nepostižené tkáni, 

případně na ploše s povrchním popálením, hloubka nářezu zasahuje až k podkožnímu 

tuku. (Vrabec, 1974a; Königová, 2010; Brož, 2001) 

Dalším chirurgickým zásahem je nekrektomie, což je odstranění odumřelých 

vrstev tkání a dělí se na několik metod. Ostrá nekrektomie tangenciální je postupné 

odstraňování tenkých vrstev odumřelé tkáně, dokud se nedosáhne tkáně živé, 

při fasciální excizi se odstraní kůže, podkoží i tuk až k fascii. Chemická nekrektomie 

se provádí 40% kyselinou benzoovou působící 48 hodin, dochází k odstranění pouze 

odumřelých částí. Další metodou je enzymová nekrolýza, která je založena na účinku 

některých enzymů. (Franců, 2011; McCauley, 2005; Brož, 2001; Vrabec, 1974a) 

Kožní defekt, který není možné uzavřít přímou suturou nebo místním posunem 

je možné krýt provizorním dočasným krytem nebo definitivně autotransplantátem. 

Dočasné kožní kryty jsou přechodně schopné nahradit vlastnosti kůže a používají 

se především v případě rozsáhlých popálenin, kde je nedostatek odběrových míst 
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pro autotransplantáty. Dočasné kožní náhrady se dělí dle použitého materiálu 

na syntetické, polosyntetické a biologické kryty. Definitivním krytem jsou 

autotransplantáty, které se dělí na tenké a středně silné dermoepidermální štěpy a štěpy 

v plné tloušťce. Nejvhodnějšími místy pro odběr kožních štěpů jsou rovné plochy jako 

záda, stehna, lýtka, hýždě, paže a předloktí. Z odebraných kožních štěpů je prováděno 

tzv. meshování (síťování) kůže pomocí strojku (dermatomu), který štěp nařeže a dojde 

k jeho roztažení, čímž se zvětší plocha autotransplantátu. (Königová, 2010; Šimko, 

Koller, 1992; Herndon, 1996; Lehečková, 2008) 

  

2.3.3 Jizvy 

Jizva je určitou odpovědí na termické poranění. Je obecně definována jako 

vazivová náhrada velmi bohatá na kolagen, s nízkým počtem buněk. Jizevnaté vazivo 

je charakteristické velkým sklonem ke svrašťování a povrchový epitel bývá často 

atrofický. Jizvy se tvoří při poranění škáry a hlubších vrstev kůže, neobsahují potní 

ani mazové žlázy. Čerstvé jizvy jsou hodně vaskularizované, mají růžovou barvu, 

probíhá u nich fáze hypertrofická, provázená svěděním a bolestí, po měsících jizva 

bledne, probíhá fáze atrofická. Po delší dobu probíhá fáze remodelace jizvy, kdy 

se jizva stabilizuje, zraje a v tomto období je největší možnost jejího ovlivnění. 

Rozlišujeme jizvy atrofické, které jsou oproti okolí vkleslé, jizvy hypertrofické 

(vyvýšené), způsobené nahromaděním kolagenního vaziva, které jsou silně 

vaskularizované a oproti okolí tuhé a nepoddajné. U některých pacientů se popálené 

plochy hojí keloidními jizvami, kde jde také o hypertrofii vaziva, ale keloid přerůstá 

okraje postižené tkáně do okolí. Podle umístění a rozsahu mohou jizvy omezovat 

aktivní i pasivní hybnost, u některých lidí působí estetické i psychické problémy 

a mohou významně ovlivnit společenské uplatnění. Terapii jizevnatých ploch proto 

zahajujeme co nejdříve, když se vytvoří celistvý kožní kryt. Využívají se různé 

konzervativní způsoby léčby (kompresní terapie, aplikace polymerních gelů, dlahování, 

polohování, vyvazování, protahování jizev a další). I po propuštění pacienta do domácí 

péče je nezbytné dodržování určitých zásad péče o jizvu, jako je například pravidelné 

promašťování, hygiena nebo ochrana před přímým slunečním zářením. (Königová, 

1983; Franců, 2011; Brychta, 2001b; Šimko, 1985; Staley, 1996; Marešovský, 2008) 
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Při hodnocení jizev se v současné době používá Vancouver Scar Scale. Je to 

nejběžnější subjektivní metoda, která zahrnuje hodnocení podle různých parametrů 

(pružnost, výška, vaskularita, pigmentace, bolestivost a svědění) a provádí 

se opakovaně, s odstupem času. Hodnotící si vybere úsek jizevnaté plochy na každé 

postižené části těla přibližně o rozměru 2 cm x 2 cm a číselně hodnotí a zapisuje 

parametry. Součet všech položek rovný nule je pouze u zdravé kůže. Vzhledem 

k subjektivní klasifikaci je vhodné, aby při opakování prováděla hodnocení stejná 

osoba, aby bylo možné výsledky lépe porovnávat. (Brychta, 2001b; Grabcová, 2008; 

Křížek) 

 

2.4 REHABILITACE PO POPÁLENINOVÉM TRAUMATU 

Rehabilitační proces začíná ihned po přijetí pacienta, je nedílnou složkou 

ucelené péče o pacienta a trvá podstatně déle než vlastní léčba popálenin. Nesmí však 

narušovat průběh chirurgické péče o pacienta. Cílem ucelené rehabilitace je dosažení 

fyzické, emocionální, psychické i sociální pohody. Rozlišit můžeme rehabilitaci 

fyzickou, jejíž snahou je předcházet deformitám, zachovat nebo obnovit plný rozsah 

pohybu kloubů, zachovat svalovou sílu a zajistit maximální funkční nezávislost 

pacienta, dále pak rehabilitaci psychickou, která je zaměřena na reintegraci pacienta 

do společnosti a jeho společenské uplatnění. Rehabilitace je pro pacienta však velmi 

náročná fyzicky i psychicky, bývá často velmi bolestivá, což u popáleninových stavů 

není kontraindikací. Kontraindikací pro provádění fyzioterapie je celkově špatný stav 

pacienta, částečnou kontraindikací potom přítomnost šlachových a svalových poranění 

nebo období obvykle 5 – 7 dní po nekrektomii, či autotransplantaci v daném místě. 

(Abu-Sittah, 2011; Vrabec, 1974b; Königová, 2010; Demling, 1989) 

 Z pohledu fyzioterapeuta lze dělit popáleninové trauma, stejně jako léčbu, do tří 

hlavních období. V období neodkladné péče rehabilitační léčba zahrnuje především 

prevenci tromboembolické nemoci, dechových obtíží, otoků, omezení kloubního 

rozsahu a kontraktur zejména polohováním a v neposlední řadě je prevence zhoršení 

psychického stavu. V období akutní nemoci z popálení se pokračuje v prevenci 

komplikací jako v předešlém období, ale je zaměřené především na odstranění 

negativních důsledků způsobených imobilizací na lůžku, či imobilizací částí těla 

a předchází vzniku hypertrofických jizev a kontraktur. Provádí se cviky na obnovení 
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svalové síly a kondice, protahování a tlakové masáže jizev, nácvik jemné motoriky, 

mobilizace kloubů, dlahování a vyvazování, pacient se učí pečovat o zhojené plochy 

a dbát na režimová opatření (elastické kompresivní návleky, hygiena, …). 

V chronickém stádiu jsou již všechny popálené plochy zahojeny, ale začíná se rozvíjet 

hypertrofie a zkracování jizev. To se snažíme co nejvíce minimalizovat pomocí 

nejrůznějších fyzioterapeutických i speciálních technik. V tomto období se využívá také 

fyzikální terapie, lázeňských pobytů a v některých případech pacienti podstupují 

rekonstrukční plastické výkony. (Königová, 2010; Demling, 1989; Franců, 2011) 

 

2.4.1 Rehabilitace u hospitalizovaných pacientů 

V rámci pooperační péče se stejně jako v jiných oborech i u popáleninových 

pacientů začíná s fyzioterapií co nejdříve (již od prvního dne) a používá se léčebná 

tělesná výchova. Do léčebné tělesné výchovy řadíme respirační fyzioterapii, pasivní 

a aktivní pohyby (včetně tromboembolické prevence), kondiční cvičení a vertikalizaci. 

(Haladová, 1997; Königová, 1983) 

Respirační fyzioterapie se využívá po popáleninovém traumatu za účelem 

vydýchání narkotických plynů po anestézii, jako prevence bronchopneumonie, 

pro zvýšení plicní ventilace u pacientů při delší imobilizaci, můžeme ji také použít 

ke zklidnění a uvolnění na konci cvičební jednotky. Nejčastěji se využívá lokalizované 

dýchání, dýchání proti odporu nebo s aktivními pohyby končetin. (Haladová, 1997; 

Šimko, 1985) 

Pasivní pohyby může vykonávat terapeut nebo přístroj za relaxace svalstva 

pacienta. Pohyby se provádí do pocitu bolesti, pomalu, plynule, nenásilně a v plném 

možném rozsahu pohybu. Pasivní pohyby se provádí i během převazů na sále kdy 

je pacient v celkové anestézii, svalstvo je relaxované a pohyb není omezen bolestí. 

U pacientů po popálení je třeba brát ohled na popálené plochy, které nejsou dohojené, 

a které jsou kryty obvazy, ty mohou bránit většímu rozsahu pohybu. S končetinou 

po transplantaci by se několik dní hýbat nemělo, aby nedošlo k odloučení a rozpuštění 

transplantátů. Cílem je udržení rozsahu pohybu v kloubech, protažení měkkých tkání 

a předcházení vzniku kontraktur. (Haladová, 1997; Grabcová, 2008) 

Aktivní pohyby lze využívat již ve fázi, kdy má ještě pacient ovázané popálené 

a transplantované plochy obvazy a pasivní cvičení je obtížnější, ale pouze v případě, 
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že je pacient schopný spolupráce. Využití aktivních pohybů je významné pro udržení 

a zvýšení svalové síly a rozsahu pohybů. U oslabených svalů můžeme využít aktivní 

pohyby s dopomocí nebo naopak u silnějších využít přiměřeného odporu. Aktivní 

pohyby se využívají též v kondičním cvičení, které je nejdůležitější u hospitalizovaných 

pacientů na lůžku. Jeho cílem je udržet určitou aktivitu a trénovanost organismu, 

zabránit atrofii svalů, urychlit proces regenerace, zlepšit psychický stav pacienta, 

pomáhá udržet správnou funkci vnitřních orgánů a nervosvalovou koordinaci. Může 

se provádět vleže na zádech, na břiše či boku, v sedu a stoji. (Haladová, 1997; 

Grabcová, 2008; Doleček, 1970) 

Již v akutním stádiu nebo po zlepšení stavu pacienta a dle indikace ošetřujícího 

lékaře lze začít s nácvikem sedu, stoje a chůze pacienta. Velmi záleží na rozsahu 

a lokalizaci popálenin a na hojení transplantovaných a odběrových ploch, ale obecně 

platí, že je snaha o vertikalizaci, co nejdříve je to možné. Před počátkem vertikalizace 

je nutné dodržet postupy v prevenci tromboembolické nemoci (léky, bandáže dolních 

končetin pokud nejsou popálené, aktivní pohyby aker a izometrické kontrakce svalů 

dolních končetin). Změna polohy, zejména u déle ležících pacientů, může způsobit 

různé komplikace, proto bychom si měli všímat barvy rtů, zvýšené potivosti a neustále 

s pacientem komunikovat. V případě potřeby zpomalit, zastavit nebo se vrátit do nižší 

polohy. (Haladová, 1997; Marešovský, 2008) 

 

2.4.2 Rehabilitace ruky po popálení 

Rehabilitace rukou po popálení je vždy velmi důležitá, vzhledem k její 

významné funkci v životě člověka. Dbáme proto vždy na dobře tvarovaný obvaz, který 

může být mírně elastický (snižuje vznik otoku), s případným využitím dlahy. Palec 

je separován od ostatních prstů a prsty jsou polohovány ve fyziologické pozici (mírná 

semiflexe všech kloubů, prsty odděleny vrstvou obvazového materiálu), zápěstí 

v základním rovném postavení. Toto polohování je obzvláště důležité po chirurgických 

zákrocích. Při převazech na sále jsou prsty jemně procvičovány, aby byla udržena 

pohyblivost kloubů. Otok a snížená pohyblivost s bolestí mohou být příčinou vzniku 

drápovitého postavení ruky s hyperextenzí metacarpophalangeálních kloubů a flexí 

proximálních interphalangeálních kloubů ruky. V okamžiku, kdy je to jen trochu 

možné, se začíná s aktivním a dále i pasivním procvičováním rukou, využívají se 
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nejrůznější rehabilitační postupy. U rehabilitace ruky se při nácviku aktivních pohybů 

zařazuje nácvik jemné motoriky a úchopů, které jsou velmi důležité v každodenním 

životě. Při nácviku jemné motoriky využívá fyzioterapeut nejrůznější pomůcky i běžné 

předměty. Úchopy rozdělujeme na precizní, jemné (štipec nehtový a bříškový, špetka, 

laterální úchop) a silové úchopy (kulový, hákový, válcový). (Königová, 2010; 

McCauley, 2005; Herndon, 1996; Esselman, 2006; Haladová, 1997) 

 

2.4.3 Speciální techniky 

Speciální techniky, které se využívají u pacientů po popálení, jsou velmi 

významné pro správné hojení popálených ploch a k zajištění obnovení motorických 

funkcí postižených částí těla. Využití těchto technik po popáleninách v oblasti rukou 

je významné a zahrnuje stejné základní postupy a principy jako u ostatních popálenin. 

(Doleček, 1970; Křížek) 

 

2.4.3.1 Polohování a dlahování 

 S polohováním se začíná u pacientů bezprostředně po úrazu, v období 

popáleninového šoku, ve druhém období péče o popálené je doplňována formou 

dlahování. Jejich hlavním cílem je prevence kontraktur, dekubitů, udržet rozsah pohybů 

a antiedematózní efekt. Pacient zpravidla zaujímá antalgickou polohu, při jejímž držení 

po delší dobu vznikají sekundární změny na pohybovém aparátu a je velmi obtížné tuto 

polohu později odstranit. Proto je třeba pacienta ukládat do preventivních, korekčních, 

či hyperkorekčních poloh, které předcházejí vzniku nefyziologického postavení nebo 

se ho snaží ovlivnit. Polohuje se po dobu 24 hodin, kromě doby potřebné ke cvičení, 

ošetřování atd. (Königová, 1983; Doleček, 1970; McCauley, 2005) 

 Jako prevence edému se polohují horní končetiny v elevaci na molitanových 

polštářích nebo v závěsech ze sterilních materiálů, dále se přikládá obvaz nebo dlaha, 

která udržuje pozici mírné dorsální flexe v zápěstí, palmární flexi v MP kloubech 

a extenzi proximálních i distálních IP kloubů. Úkolem je udržení správné polohy ruky 

a protažení jizvy. Dlahování se využívá především v čase, kdy pacient s postiženou částí 

nepohybuje, střídá se s aktivní rehabilitací a někdy se musí dlahy využívat 

až do ukončení remodelace jizev. V současné době se používají Kramerovy dlahy nebo 
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dlahy z nealergizujících termoplastů, které se dají dobře modelovat. (Šimko, 1985; 

Herndon, 1996; Doleček, 1970; McCauley, 2005) 

 

2.4.3.2 Tlaková léčba 

 Je prokázáno, že působením trvalého tlaku na jizvu se snižuje tvorba 

hypertrofické tkáně, čehož se využívá především u popálenin. Tlaková léčba zahrnuje 

vyvazování, tlakové masáže, nošení elastických kompresivních návleků a někdy také 

dlahování. (Königová, 2010; Franců, 2011) 

 Ke kompresivní terapii se využívají elastické návleky, které jsou šité na míru, 

propouští pot a tlačí přímo na jizvu. Jejich využití je vhodné co nejdříve, ale musí být 

zhojené transplantáty. Pacient by je měl nosit 23 hodin denně, sundávat je pouze 

při hygieně nebo rehabilitaci. V případě, že tlak je po delší době bolestivý, je možné 

je sundat, ale nikdy ne na více než dvě hodiny. Kompresivní návleky se používají po 

dobu přibližně 12 – 18 měsíců, dokud není kůže hladká a zbarvení kůže co nejvíce 

podobné normální barvě. Na popálení v oblasti rukou se šijí elastické rukavice, jejich 

délka se přizpůsobuje popálené ploše (po zápěstí, loket, pod rameno). Návleky je třeba 

kontrolovat z důvodu opotřebení a případného uvolnění materiálu. (McCauley, 2005; 

Bláha, 2001; Königová, 2010; Fang, 1992; Demling, 1989) 

 V těžko přístupných místech se používá technika vyvazování, používají se různé 

obvazové materiály a obvazová technika. Vyvazuje se především axilla, meziprstí ruky 

a při popálení dorsa ruky se vyvazuje do pěsti. Účinkem je zvýšení tlaku a protažení 

jizev. Vyvázaní v pěst ponecháme přibližně na 20 – 30 minut, poté následuje aktivní 

cvičení. (Křížek; McCauley, 2005; Grabcová, 2008) 

 

2.4.3.3 Měkké techniky 

 Pomocí měkkých technik lze ovlivnit kůži, podkoží a fascie. U popálených 

pacientů využíváme především tlakovou masáž, strečink jizev. (Brychta, 2001b; 

McCauley, 2005) 

 Tlakovou masáž je možné aplikovat po přihojení transplantátu, přibližně  

5 – 10 dní po autotransplantaci. Provádí se konečkem prstu, je-li třeba, i větší plochou, 

vyvíjí se přiměřený tlak na jizvu přibližně po dobu 30 sekund, který nesmí působit 
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bolest. Poté se prst posune do vedlejší oblasti a postup se opakuje. Postupuje 

se od periferie k centru, aby se docílilo odtoku krve zpět do krevního oběhu. Tlaková 

masáž by se měla provádět 5 – 7 krát denně. Ke zvýšení účinku přispívá kombinace 

se strečinkem jizev, což znamená uvedení postižené oblasti do polohy, ve které je jizva 

protažená a dojde k probělení kůže v místě tahu. V maximálním možném protažení 

setrváme minimálně 30 sekund. (Königová, 2010; Bláha 2001; Křížek; McCauley, 

2005; Demling, 1989) 

 

2.4.3.4 Mobilizace 

 U popálených pacientů je možné využívat některé mobilizační techniky, protože 

imobilizace může způsobit řadu kloubních blokád. Nejčastěji se mobilizace provádějí 

u drobných kloubů rukou, zápěstí a nohou, ale v případě potřeby i v okolních kloubech. 

Kloub musí být ve středním postavení, úchop co nejblíže kloubního pouzdra, počáteční 

trakce se u pacientů po popálení neprovádí, pouze nenásilné pohyby ve směru omezení 

kloubní vůle (10 – 15 krát). (Rychlíková, 2002; McCauley, 2005; Křížek, 2006) 

 

2.4.3.5 Silikonové a polymerní materiály 

Silikonové gely se využívají jako prevence i terapie hypertrofických jizev. 

Pod jejich vlivem se jizvy nekontrahují a nehypertrofují, působí bezbolestně 

a bez mechanického tlaku. Gely jsou z pružné rosolovité hmoty, obsahují minerální 

oleje, které se uvolňují a zklidňují, zvláčňují a vyhlazují jizevnatou plochu. Používá 

se ihned po epitalizaci popálené plochy, ne však na otevřené rány, protože nepropouštějí 

sekret z rány. Přikládají se nejméně po dobu jednoho měsíce, alespoň na 12 hodin 

denně, i více. Silikonové gely se mohou používat i v kombinaci s kompresivními 

návleky. V České republice se nejčastěji používá Silipos, Sil-K, Medigel, Topigel. 

(Němcová, 1998; McCauley, 2005; Königová, 2010) 

 

2.4.3.6 Sprchování a promašťování 

V prevenci a léčbě hypertrofických jizev se po popáleninách používá v rámci 

rehabilitace sprchování a promašťování. Využívá se především u hlubších popálenin, 

kde chybí mazové žlázky, ale je třeba, aby byly rány plně zhojeny. Indikuje 
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se především ve třetím období, ale je možné začít ihned po zhojení transplantátů a mělo 

by se provádět ráno a večer. Po sprchování by mělo následovat promaštění, ke kterému 

jsou nejvhodnější prostředky, které nedráždí a mají stejný poměr hydratační 

a promašťovací složky. Vhodná je například Indulona, bylinné extrakty nebo speciální 

přípravky jako Contratubex gel. Nikdy by se nemělo používat vepřové sádlo, jde-li 

o jizvu po popálení a je tedy rozsáhlejší, sádlo je příliš mastné, bez hydratační složky 

a často způsobuje vyrážky či ekzémy. (Křížek; Königová, 1983; Königová, 2010) 

 

2.4.3.7 Facilitační metody 

 Jsou to metody, při nichž se během individuálního cvičení používá reflexních 

vlivů a fyzioterapeut se snaží působením na aferentní spoje usnadnit pohyb, 

ale současně tlumit patologicky zvýšené napětí. U popálených pacientů lze tyto metody 

používat například u lézí periferních nervů a jiných komplikací, ale je nutné brát ohled 

na stav hojících se ploch a na možnosti pacienta. Mezi tyto metody můžeme řadit 

postizometrickou relaxaci pro uvolnění spasmů, míčkovou facilitaci pouze u plně 

zhojené kůže a u neurologických potíží také Vojtovu metodu reflexní lokomoce, 

techniku proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata a metodu sestry Kenny. 

(Königová, 2010; Lewit, 1996; Grabcová, 2008) 

 

2.4.3.8 Fyzikální terapie 

 Fyzikální terapie je vhodnou doplňkovou léčbou u pacientů po popálení, využívá 

fyzikálních prostředků a energií k léčebným účelům. Cílem je především odstranění 

bolesti, usnadnění hojení a preventivní působení proti vzniku hypertrofických jizev. 

(McCauley, 2005; Grabcová, 2008) 

 Nejjednodušší a doporučenou metodou fyzikální terapie je hydroterapie. 

V akutním období se využívá sprchování, v rehabilitační fázi potom koupele, 

sprchování i jemné podvodní masáže. Cílem léčby je především úleva od bolesti, ale 

ve vodním prostředí se také lehce odstraňuje poškozený epitel, sundání obvazů 

je bezbolestné a urychluje se hojení. Na jizevnatou a poškozenou kůži jsou účinné 

radonové a uhličité koupele. U postižení menších částí těla lze využívat i vířivé koupele, 

další možností jsou skotské střiky (střídavé působení studené a teplé vody) aplikované 

na celé tělo nebo jen na části, které pomáhají snižovat otoky. Vhodné může být také 
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využití hydrokinezioterapie, kdy je zvýšení rozsahu pohybu a zlepšení funkce méně 

bolestivé. U doporučené teploty koupele se autoři liší, od cca 30 °C do 40 °C, kdy 

je třeba brát ohled na pocity pacienta, pro kterého může teplejší voda působit 

na hojících se ranách bolestivě. (Poděbradský, 1998; Baniari, 1995; Grabcová, 2008) 

 Další využívanou metodou je laseroterapie, která slouží k biostimulaci 

organismu. K ošetřování jizev se používá softlaser. Zlepšuje metabolismus buněk, 

urychluje hojení tkání (regenerace cév, lymfatických cest, nervů), působí analgeticky, 

podporuje snížení otoku, ovlivňuje elasticitu jizvy, jizva se stabilizuje a normalizuje. 

Terapie laserem by měla být zahájena co nejdříve po zhojení popálených ploch, aplikuje 

se několikrát za týden. (Poděbradský, 1998; Keck, 1999; Moskalyková, 2003) 

 Biolampa je dalším biostimulačním prostředkem fototerapie, sloužícím 

k podpoře hojení. Pracuje na principu polarizovaného světla vyzařovaného halogenovou 

žárovkou a je vhodná k aplikaci pro hojivé pochody kožních štěpů, mladých, starších i 

keloidních jizev. Biolampa působí příznivě na zvýšení aktivity makrofágů a fibroblastů, 

které jsou pro hojivé pochody nepostradatelné. Délka aplikace bývá 4 – 6 minut denně, 

celkově 15 – 30 aplikací. (Poděbradský, 1998; Marešovský, 2008) 

 Ošetření hlubokých i povrchových struktur umožňuje ultrazvuk, jehož účinkem 

je mikromasáž tkání se současným prohříváním. Vzniká hyperemie se zvýšením 

permeability tkání, vazodilatací, zlepšením lokální cirkulace a analgetickým účinkem. 

K léčebným účelům se využívá ultrazvuk o frekvenci 1 – 3 MHz, aplikuje se většinou 

3 krát týdně na 5 minut, formou pozitivního stepu se může aplikace prodloužit 

až na 10 minut. Použití ultrazvuku je většinou v chronickém období léčby a pro lepší 

dosažení analgetického účinku je možné před aplikací ultrazvuku provést ledovou 

masáž. (Poděbradský, 1998; McCauley, 2005; Hunter, 1995) 

 Metoda transkutánní elektrické neurostimulace zmírňuje vnímání bolesti 

a vedení bolestivých vzruchů drážděním nervů na různých úrovních nervového systému. 

Účinkem je úleva od bolesti, ale také snížení hypertonu ve svalové tkáni. Metoda TENS 

se využívá obvykle v chronickém období léčby. (Poděbradský, 1998) 

 Termoterapii v podobě aplikace parafínu nebo horkých vlhkých obkladů 

můžeme využít u pacientů se zahojenými plochami po popálení, je třeba nezapomínat 

na vyšší citlivost popálených ploch. Vzhledem k účinku analgetickému, antispastickému 



 

29 
 

a myorelaxačnímu lze termoterapii využít před individuální léčebnou tělesnou 

výchovou. (Poděbradský, 1998; McCauley, 2005) 

 

2.4.4 Psychická rehabilitace 

Popáleninové trauma má velký vliv na pacientovu psychiku, často léčbu 

komplikuje a může ji i prodloužit. Z nejnovějších výzkumů vyplývá, že emoce 

je základní a nedílnou složkou každého zážitku, zvláště pak traumatizujícího. 

U pacientů se objevuje strach, úzkost, změny vnímání i myšlení, proto je potřeba již od 

počátku věnovat pozornost rehabilitaci fyzické i psychické. Pokud je pacient schopen 

komunikace, podrobně ho informujeme o průběhu léčby, eventuálních komplikacích, 

chirurgických zákrocích a ve třetím období rehabilitace se soustředíme na prognózu 

sociálního a pracovního zařazení pacienta. Můžeme využívat pozitivního působení 

přátel a členů rodiny, snažíme se o vytvoření příjemného a podnětného prostředí. U 

vážnějších stavů může být součástí psychické rehabilitace i psychoterapie, kdy 

psycholog provede psychodiagnostické vyšetření a při terapii je jeho hlavním nástrojem 

komunikace. Spolupráce s pacienty po popálení bývá bezproblémová, na terapii reagují 

pozitivně. Zvláštní péči potom věnujeme pacientům s popálením viditelných a 

komunikačně dominantních partií těla, jako jsou ruce, obličej a krk. Mnoho pacientů 

s popáleninami rukou věří, že po propuštění z nemocnice se jejich stav vrátí do 

normálu, jiní naopak nevěří, že ruce budou opět funkční. Pacient musí být vždy 

obeznámen s tím, že dobrých výsledků lze dosáhnout, ale je třeba léčbě věnovat hodně 

času. Fyzioterapeut by měl proto pacientovi i jeho rodině vysvětlit remodelační proces 

jizvy a také zdůraznit, že již nikdy nebude mít úplně normální kůži, ale značnému 

zjizvení a deformitám lze předcházet a funkční výsledky bývají dobré. Pokud terapeut 

klade nízké cíle a očekává málo, pacient bude čekat také méně, cíle týkající se funkce 

by měly být vždy těmi nejvyššími. (Königová, 2010; Königová, 1983; Šimko, 1985; 

Hunter, 1995; Blumenfield, 1993) 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 METODIKA PRÁCE 

Speciální část této bakalářské práce jsem zpracovala na základě konání souvislé 

odborné praxe, během které jsem docházela každé dopoledne v období od 21. ledna 

do 15. února 2013 do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. 

Vybraný pacient, jehož kazuistika je obsahem této části, ležel na lůžkovém 

oddělení na Klinice popáleninové medicíny ve FNKV. Individuální rehabilitační péče 

byla indikována ošetřujícím lékařem, každý den se poté uzpůsobovala harmonogramu 

operací, převazů a rehabilitace na tomto oddělení. Pacienta jsem před vyšetřením 

a terapií informovala o významu a cílech mé bakalářské práce, následně pacient 

podepsal informovaný souhlas (Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu). 

Terapeutická jednotka probíhala každý den na lůžku pacienta a trvala cca 40 – 45 minut, 

dále absolvoval pacient vstupní a výstupní kineziologický rozbor. 

Pracovala jsem s technikami a metodami, se kterými jsem se seznámila během 

studia a dále pak na počátku praxe na oddělení popálenin. Během terapií jsem využívala 

mobilizace kloubů dle Rychlíkové, techniky měkkých tkání dle Lewita, individuální 

léčebnou tělesnou výchovu, respirační fyzioterapii. V průběhu terapií jsem použila 

pomůcky: metr, goniometr, prstový goniometr, neurologické kladívko, zkumavku 

s teplou a studenou vodou, předměty pro vyšetření a nácvik úchopů a jemné motoriky. 

Práce je vypracována v souladu s etickými normami a s ohledem na ochranu 

práv pacientů, v příloze přikládám vyjádření etické komise (číslo jednací 073 / 2013) 

Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Příloha č. 1 – Souhlas etické 

komise UK FTVS). 
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3.2 ANAMNESTICKÉ ÚDAJE 

3.2.1 Základní údaje 

Vyšetřovaný pacient: J. J., muž 

Ročník: 1959 

Diagnóza: Popálení II. - III. st. 7% BSA – obličej, vlasatá část hlavy, bilaterálně ruce 

T293 – Popáleniny více částí těla, alespoň u jedné popáleniny uveden třetí stupeň 

X046 – Vystavení vznícení vysoce hořlavých hmot, prostory průmyslové a stavební 

T310 – Popáleniny postihující méně než 10% těla 

 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, ale ztěžuje si na ztuhlost rukou, klidové bolesti 

neguje, bolesti pouze při aktivním či pasivním protahování jizevnatých ploch  

na rukou – při palmární flexi MP, IP1 či IP2 kloubů udává na L ruce bolest 7/10,  

na P ruce 5/10, tlak na nehty 9/10. 

Objektivně: Pacient plně při vědomí, orientován v čase i prostoru, spolupracuje. 40. den 

hospitalizace. Výška 172 cm, váha 78 kg, BMI 26,37 (nadváha), TF 80/min. 

Dominantní pravá HK. 

Pomůcky: Dioptrické brýle na blízko (L – 1D, P – 2D), nyní kompresivní rukavice 

 

3.2.2 Anamnéza 

RA: Matka od mládí DM I. typu, otec od 75 let DM II. typu. Babička z otcovy strany 

zemřela v 79 letech v důsledku prodělané operace apendektomie – neprobudila 

se z narkózy. Oba dědové zemřeli přirozeně (75 let, 80 let). Obě děti zdravé. 

OA - předchorobí: 

- pacient prodělal běžná dětská onemocnění 

 - žloutenka, bez následků (1964) 

 - mononukleóza (1970 - hospitalizován v nemocnici) 
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 - angína (1994 – hospitalizován v nemocnici) 

- úrazy – neguje 

- operace – neguje 

OA - NO: Dne 13. 12. 2012 kolem 13:25 došlo k výbuchu 2kg propanbutanové bomby 

v uzavřeném prostoru pracovní maringotky. Pacient byl na opačné straně místnosti, 

musel proběhnout ohněm ven (přitom si kryl oběma rukama obličej). Pamatuje si, 

že ho venku hasili a potom ho odvezla záchranka. Bylo provedeno primární ošetření 

na místě, pacient zajištěn a převezen do FNKV. Po probuzení na JIP byl zmatený, nic 

si nepamatoval. Utrpěl popáleniny II. – III. stupně na 7% těla. Plocha obou rukou III. 

stupeň popálení, dále IIb – III. stupeň v oblasti fronto-parieto-occipitální, jinak obličej 

IIa – IIb, ožeh vlasů řas a obočí. Nyní st. po necrektomii a autotransplantaci rukou 

a  čela (31. 12. 2012), čeká se na spontánní dohojení zbytkových plošek na temeni 

hlavy. Obě transplantované plochy zhojeny, zbytek obličeje zhojen spontánně. Jizvy 

na  rukou omezují pohyb a při pohybu jsou bolestivé. 

FA: Neguje, nyní léky podávané v nemocnici – Oxazepam tbl. p. o.  1 – 1 – 1 

AA: Neguje 

PA: Pacient pracuje jako stavební dělník, dělá vodovody a kanalizace. Celý život 

manuální práce. 

SA: Pacient žije s rodinou v rodinném domku v blízkosti Berouna, 20 – 25 schodů 

se zábradlím do patra. Dobrá dopravní dostupnost. 

Abussus: Pacient je kuřák - 35 cigaret denně, nyní v nemocnici nekouří, alkohol pije 

příležitostně, kávu 5 – 6x denně (slabou). 

Sportovní anamnéza: Pacient provozuje sporty pouze rekreačně – voda, cyklistika, 

turistika, v zimě běžky. 

 

3.2.3 Předchozí rehabilitace 

Pacient nikdy žádnou rehabilitaci neprodělal. 
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3.2.4 Výpis ze zdravotní dokumentace 

Úraz dne 13. 12. 2012, výbuch propanbutanové bomby v maringotce na Národní 

třídě, pracovní úraz. Popálení II. – III. stupně na rukou, obličeji a vlasaté části hlavy. 

Pacient zajištěn a převezen RZS. 

Ošetření předcházející hospitalizaci: lokálně krytí ploch Watterjel, i. v. kanyla 

v L kubitě, do přijetí 500 ml krystaloidu.  

Celkový stav: pacient plně při vědomí, komunikující, eupnoe, dechově suficientní, 

bez subjektivního pocitu obstrukce v krku, hydratace dobrá, orientačně celkově 

normální somatický nález odpovídající věku. Dle laryngoskopie bez otoku, bez sazí, 

bez hyperemie. 

Status localis: popálení II. – III. st. do 7% BSA – obličej vlasatá část hlavy, bilaterálně 

ruce, plochy obou rukou III. st. – kompromitace cirkulace na II. – V. prstu L ruky, dále 

IIb – III. st. v oblasti fronto-parieto-occipitální, jinak obličej IIa – IIb st., ožeh vlasů, řas 

a obočí. 

Terapie: V celkové anestezii – toiletta plochy, uvolňující nářezy na obou dorsálních 

plochách rukou a na II. – V. prstu L ruky, na plochy tyly + Dermazine, sterilní krytí, 

na obličeji po oholení tyly, Watterjel, sterilní krytí, výplach obou očí. Dále ad JIP 

oddělení. 

Grafické znázornění rozsahu popálenin (Příloha č. 8 – Grafické znázornění rozsahu 

popálenin pacienta) 

 

14. 12. 2012 – anestezie, interní vyšetření 

16. 12. 2012 – anestezie, převaz 

21. 12. 2012 – anestezie, převaz, necrektomie obou rukou 

25. 12., 27. 12. 2012 – anestezie, převaz 

30. 12. 2012 – anestezie, převaz, exkochlerace ploch 

31. 12. 2012 – anestezie, autotransplantace 2,5 %, odběr štěpu z levého stehna, 

airdermatomem, mesh 1:1,5, dokončení necrektomie na levé ruce, autotransplantace 

na dorsální straně obou rukou, frontálně a parietálně 

- pohybový režim 1. – elevace trupu, závěs LDK, zvýšená poloha HK, klid na lůžku 
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2. 1. 2012 – anestezie, 1. pooperační převaz, odběrové místo i obě transplantované 

plochy klidné, bez sekrece, transplantáty lpící 

4. 1. 2012 – anestezie, 2. pooperační převaz 

5. 1. 2013 – pohybový režim 2. – křeslo, vertikalizace, chůze 

7. 1., 9. 1., 10. 1. 2013 – převaz 

11. 1. 2013 – převaz, plochy rukou a čela zhojeny, nezhojena plocha na temeni hlavy 

13. 1., 16. 1., 17. 1., 18. 1. 2013 – převaz hlavy 

22. 1. 2013 – anestezie, autotransplant. 0, 75%, temeno hlavy, autotransplantát z lednice 

23. 1., 24. 1. 2013 – převaz hlavy 

25. 1. 2013 – převaz hlavy, změna medikace – Diazepam 5 mg tbl p. o. 0 – 0 – 1 

27. 1. 2013 – převaz hlavy, změna medikace – Oxazepam tbl p. o. 1 – 0 – 1, Citalon 10 

mg tbl p. o. 0 – 0 – 1, Amoksilav SR 2g p. o. á 12 hod. 

29. 1. 2013 – anestezie, autotransplantace 0,7%, temeno hlavy (předchozí 

autotransplantát z většiny rozpuštěn), odběr dermoepidermálního štěpu z distální části 

L stehna, pod původním odběrem, mesh 1:1,5 

- pohybový režim 1. – elevace trupu, závěs LDK, zvýšená poloha HK, klid na lůžku 

30. 1., 1. 2. 2013 – převaz hlavy a odběrové plochy, podpůrná psychoterapie 

2. 2. 2013 – převaz, plocha hlavy ponechána volně, redukce krytu na ploše odběru 

4. 2. 2013 – převaz plochy odběru, pacient propuštěn domů 

- pohybový režim 2. – křeslo, vertikalizace, chůze 

 

3.2.5 Indikace k rehabilitaci 

- dle ošetřujícího lékaře a stavu pacienta 

- tromboembolická prevence, respirační fyzioterapie, kondiční a posilovací cvičení, 

vertikalizace 

- na oblast rukou bilaterálně – individuální LTV (nácvik jemné motoriky, úchopů), 

mobilizace drobných kloubů ruky, techniky měkkých tkání (péče o jizvy) 

- edukace pacienta  
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3.3 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR – 22. 1. 2013 

3.3.1 Status praesens 

- viz 3.2 Anamnestické údaje – 3.2.1 Základní údaje 

- pacient při mém příchodu seděl na lůžku, procvičoval ruce a měl sundané kompresivní 

rukavice 

 

3.3.2 Vyšetření stoje aspekcí 

- stoj o úzké bázi, stabilní 

Zezadu: 

- tvar a postavení pat - oválné, symetrické 

- stoj na ploše chodidel rovnoměrný, podélná i příčná klenba BPN bilaterálně 

- tvar Achillovy šlachy - symetrické 

- symetrie hlezenních kloubů 

- symetrie lýtek, podkolenních rýh, kontur stehen, subgluteálních rýh 

- na L stehně svislé zahojené pruhy po odběru dermoepidermálních štěpů 

- pánev - fyziologické postavení, symetrické (cristy, SIAS, SIPS) - ověřeno palpací 

- páteř - bez patologie 

- symetrie paravertebrálních svalů 

- symetrie thorakobrachiálních trojúhelníků 

- lopatky - symetrické postavení, nevýrazné 

- symetrie výšky ramen, učních boltců - na L uchu několik malých stroupků 

- hlava - ve středním postavení, obvázaná obvazem 

- postavení HKK symetrické – dorsální plochy rukou bilaterálně jizevnaté 

Zepředu: 

- zatížení hran chodidel - symetrické 

- symetrie nohou, hlezenních kloubů, lýtek, patel, kontur stehen 

- na L stehně svislé zahojené pruhy po odběru dermoepidermálních štěpů 

- symetrie pupíku (uprostřed), klíčních kostí 

- symetrie výšky ramen 

- symetrie obličeje - na čele zhojený transplantát, místy na čele a obou tvářích mírně 

začervenalé plošky, obočí i vousy již dorostlé 
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Zboku: 

- symetrie nohou, lýtek 

- postavení v kolenním kloubu - nulové 

- postavení v kyčelních kloubech - fyziologické 

- oploštění dolní hrudní kyfózy, horní hrudní fyziologická 

- postavení ramen - symetrické, mírná protrakce 

- postavení hlavy - mírný předsun hlavy 

 

3.3.3 Vyšetření chůze 

- báze na šířku pánve, stejná délka kroku obou DKK, stejný rytmus 

- odvíjení chodidla fyziologické, odraz od MP skloubení - obě DKK 

- mírná protrakce ramen a předsun hlavy 

- HKK se pohybují souměrně, pohyb více v ramenních kloubech než loketních 

 

3.3.4 Vyšetření aspekcí a palpací 

- na LDK - od posterolaterální, přes anteriorní, k posteromediální ploše stehna 7 

svislých odběrových míst dermoepidermálních štěpů, končí cca 10 – 15 cm nad patellou 

a kolenní štěrbinou – zahojeny bez strupů, červeno - růžové zabarvení kůže, na dotek 

hladká jako okolní kůže, bez bolesti 

- HKK - obě ruce z dorsální strany po autotransplantaci – od zápěstí po laterální plochu 

prstů, na L ruce z palmární strany i část palcového valu – patrný mírný otok, na levé 

ruce více, levá ruka je též teplejší, jizevnatý povrch, jizvy mírně vystouplé, růžové 

zabarvení, na tlak reagují zběláním, místy suché šupinky kůže, malé puchýřky 

a stroupky – puchýř na dorzomediální ploše IP P palce, na dorzolaterální ploše nad IP1 

2. prstu P ruky, na dorsální ploše MP 3. prstu bilaterálně 

- palmární plocha rukou – zhojena spontánně, místy sušší a tvrdší plošky kůže 

- nehty na obou rukou jsou hnědé, tuhé, místy roztřepené, při doteku bolestivé, začínají 

odrůstat (cca ¼ - ⅓), na P palci nehet odtržený, při zmačknutí z něj teče krev a hnis, 

na levém 2. prstu nehet shořel, začíná se ven tlačit nový 

- autotransplantát na fronto-parietální ploše zhojen, bez strupů, puchýřů, na L ušním 

boltci několik malých stroupků, zbytek obličeje zhojen spontánně, barva kůže normální, 

několik míst narůžovělých, na pohmat hladká kůže, obočí dorostlé, vousy rostou 

normálně, nezhojená popálená plocha na parieto-occipitální části hlavy kryta obvazem
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Hodnocení jizev: (Příloha č. 9 – Vancouver Scar Scale) 

- pružnost, výšku, vaskularitu a pigmentaci jizvy hodnotí vyšetřující 

- bolest a svědění jizvy hodnotí subjektivně pacient 

Tabulka č. 1 – Vstupní Vancouver Scar Scale 

Jizva č. Pigmentace Vaskularita Pružnost Výška Svědění Bolest Součet 

1 1 1 2 1 1 0 6 

2 1 1 2 1 1 0 6 

 

- jizva č. 1 – dorsální strana L ruky v oblasti mezi I. a II. metacarpální kostí 

- jizva č. 2 - dorsální strana P ruky v oblasti mezi I. a II. metacarpální kostí 

 

- jizva č. 1 - součet 6, jizva č. 2 - součet 6 

 

Vyšetření dýchání: 

- dechová vlna v pořádku, caudocraniálně 

- dýchání převážně dolní hrudní, 17 dechů za minutu 

 

3.3.5 Antropometrické vyšetření 

- měřeno vsedě na lůžku krejčovským metrem 

Tabulka č. 2 – Vstupní antropometrické vyšetření 

Délky (cm) PHK LHK 

Celá HK (acromion - daktylion) 74 74 

Paže, předloktí (acromion - processus 

styloideus ulnae) 

55,5 55,5 

Paže (acromion - epicondylus later. humeri) 31 31 

Předloktí (olecranon - proc. styloideus ulnae) 28 28 

Ruka (spojnice processi styloidei - daktylion) 20 20 

Obvody (cm)   

Paže – relaxovaná 30 30 

Paže – při kontrakci 32 32 

Loketní kloub 26,5 26,5 

Předloktí 23,5 23,5 

Zápěstí 18 18 

Přes hlavičky metacarpů 21 21,2 
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Obvod přes proximální  

interphalangeální kloub (cm) 

PHK LHK 

1. prst 7,7 7,3 

2. prst 7,3 7,7 

3. prst 7,7 8,1 

4. prst 7,4 7,7 

5. prst 6,5 7 

 

 

3.3.6 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

- goniometrické vyšetření (dle Jandy), měření pomocí plastového goniometru 

a prstového goniometru, rozsah aktivních a pasivních pohybů, zápis metodou SFTR, 

u některých rozsahů modifikovaný úchop prstů / hlavy, vzhledem k popáleným plochám 

Tabulka č. 3 – Vstupní goniometrické vyšetření 

 PHK aktivně LHK aktivně PHK pasivně LHK pasivně 

Ramenní kloub S 40-0-175 S 35-0-175 S 40-0-175 S 40-0-175 

F 175-0-0 F 175-0-0 F 175-0-0 F 175-0-0 

T 20-0-115 T 20-0-115 T 25-0-120 T 25-0-120 

R 85-0-55 R 80-0-65 R 85-0-55 R 80-0-65 

Loketní kloub S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140 

Radioulnární kloub T 85-0-90 T 80-0-90 T 85-0-90 T 80-0-90 

Zápěstí S 70-0-80 S 60-0-75 S 75-0-85 S 70-0-80 

F 35-0-30 F 35-0-25 F 40-0-30 F 40-0-25 

Palec - CM S 10-0-45 S 10-0-45 S 10-0-50 S 10-0-50 

F 40-0-10 F 45-0-10 F 40-0-10 F 45-0-10 

opozice - 0 cm opozice - 0 cm X X 

Palec - MP S 0-0-35 S 0-0-35 S 0-0-45 S 0-0-40 

Palec - IP S 0-0-25 S 0-0-55 S 0-0-30 S 0-0-60 

MP klouby 

2. prst S 0-0-70 S 0-0-35 S 0-0-75 S 0-0-45 

3. prst S 0-0-70 S 0-0-50 S 0-0-80 S 0-0-55 

4. prst S 0-0-75 S 0-0-40 S 0-0-80 S 0-0-55 

5. prst S 0-0-75 S 0-0-40 S 0-0-80 S 0-0-50 
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IP1 klouby PHK aktivně LHK aktivně PHK pasivně LHK pasivně 

2. prst S 0-0-75 S 0-0-65 S 0-0-85 S 0-0-75 

3. prst S 0-0-85 S 0-0-75 S 0-0-90 S 0-0-85 

4. prst S 0-0-85 S 0-0-85 S 0-0-95 S 0-0-95 

5. prst S 0-0-85 S 0-0-80 S 0-0-95 S 0-0-85 

IP2 klouby 

2. prst S 0-0-50 S 0-0-25 S 0-0-50 S 0-0-30 

3. prst S 0-0-45 S 0-0-45 S 0-0-50 S 0-0-50 

4. prst S 0-0-45 S 0-0-45 S 0-0-45 S 0-0-55 

5. prst S 0-0-40 S 0-0-35 S 0-0-55 S 0-0-40 

 Aktivně Pasivně 

Krční páteř S 60-0-40 S 60-0-45 

F 35-0-35 F 40-0-40 

R 70-0-70 R 75-0-75 

 

Orientační vyšetření maximálního oddálení (abdukce) sousedních prstů, měřeno 

plastovým goniometrem, vyšetření probíhalo vsedě na lůžku, aktivní a pasivní pohyby 

Tabulka č. 4 – Vstupní orientační vyšetření maximálního oddálení prstů 

 PHK aktivně LHK aktivně PHK pasivně LHK pasivně 

1. – 2. prst 70° 65° 75° 70° 

2. – 3. prst 30° 25° 40° 35° 

3. – 4. prst 25° 25° 35° 35° 

4. – 5. prst 30° 30° 40° 40° 

 

3.3.7 Orientační vyšetření síly svalové 

- vyšetření probíhalo vsedě na lůžku, pohyb na prstech rukou bilaterálně vyšetřován 

v omezeném rozsahu 

- vyšetřeny svaly na obličeji, orientačně stupeň 5 síly svalové, symetrie 

- svalová síla svalů krku do flexe a flexe předsunem je orientačně 5, flexe s rotací 4+, 

extenze a extenze s rotací nebylo možno vyšetřit vzhledem k omezeným prostorovým 

možnostem a nemožnosti klást odpor na popálené plochy (zavázané) 
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Tabulka č. 5 – Vstupní orientační vyšetření svalové síly 

Kloub Pohyb PHK LHK 

Ramenní kloub flexe 5 5 

extenze 5 5 

abdukce 5 5 

addukce 5 5 

horizontální abdukce 5 5 

horizontální addukce 5 5 

vnitřní rotace 5 5 

zevní rotace 5 5 

Loketní kloub flexe 5 5 

extenze 5 5 

Předloktí supinace 5 5 

pronace 5 5 

Zápěstí palmární flexe 5 5 

dorsální flexe 5 5 

radiální dukce 4 4 

ulnární dukce 4 4 

Palec flexe MP kloubu 5 5 

extenze MP kloubu 5 5 

flexe IP kloubu 4 4 

extenze IP kloubu * * 

abdukce 5 5 

addukce 4 4 

opozice 4 4 

Prsty (II. – V.) flexe MP kloubů 5 5 

flexe IP1 kloubů 5 5 

flexe IP2 kloubů 4- 4- 

extenze 5 5 

addukce 4 4 

 abdukce 2., 5. prstu 4 4 

abdukce 3., 4. prstu 3 3 

opozice 5. prstu 4 4 

Poznámka: * = nebylo možné provést, dát odpor z důvodu bolestivých nehtů 

Hodnocení :  0 – žádná svalová aktivita 

1 – zřetelný svalový záškub 

2 – zachováno 25% svalového stahu 

3 – zachováno 50% svalového stahu 

4 – zachováno 75% svalové stahu 

5 – normální síla - 100%  
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3.3.8 Vyšetření kloubní vůle (dle Rychlíkové) 

- vyšetření probíhalo vsedě na lůžku, provádí se bez distrakce, aby nedošlo k poškození 

transplantované a hojící se kůže, na distálních článcích prstů změna úchopu z důvodu 

bolestivých nehtů 

- vyšetření kloubní vůle krční páteře nebylo možno vyšetřit vzhledem k popáleným 

plochám na hlavě, hlava ovázána obvazem 

Tabulka č. 6 – Vstupní vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové 

 Směr pružení PHK LHK 

Distální kloub 

radioulnární  
dorzopalmárně BPN BPN 

Radiocarpální 

kloub 

dorzálně BPN BPN 

radiálně BPN BPN 

Mediocarpální 

kloub 
palmárně BPN BPN 

Carpometacarpální 

kloub (I.) 
dorzopalmárně BPN 

omezené pružení 

volárně 

Hlavičky 

metacarpů 
dorzopalmárně BPN BPN 

Os pisiforme laterolaterálně BPN BPN 

distálně BPN BPN 

MP klouby  

(I. – V.) 

dorzálně BPN BPN 

palmárně omezení u I. MP omezení u I. a III. MP 

laterolaterálně 
omezení III. - V. 

MP 
BPN 

IP1 klouby  

(I. – V.) 

dorzálně BPN BPN 

palmárně omezení u I. IP1 omezení u IV. a V. IP1 

laterolaterálně omezení II. - V. IP1 omezení u III. a V. IP1 

rotace BPN BPN 

IP2 klouby  

(I. – IV.) 

dorzopalmárně BPN BPN 

laterolaterálně BPN BPN 

rotace BPN BPN 
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3.3.9 Orientační vyšetření úchopů 

- dominantní PHK, při vyšetřování využití různých pomůcek 

Tabulka č. 7 – Vstupní vyšetření úchopů 

Úchop PHK LHK 

Špetka nesvede nesvede 

Štipec nehtový svede, ale jemný úchop, bolest nehtů 

Štipec bříškový 1. a 2. prst svede svede 

Štipec bříškový 1. a 3. prst svede svede 

Štipec bříškový 1. a 4. prst svede svede 

Štipec bříškový 1. a 5. prst provede neúplně (1 cm) provede neúplně (1,5 cm) 

Klíčový úchop (laterální) svede svede 

Válcový úchop svede svede 

Kulový úchop svede svede 

Háčkový úchop svede, ale širší svede, ale širší 

 

3.3.10   Orientační neurologické vyšetření 

- pacient je orientován místem, časem, osobou, bez poruchy vědomí, bez poruchy řeči 

bez mentální retardace, celkový vzhled bez zjevné patologie. 

Vyšetření hlavových nervů 

- n. I. – n. XII. – bez patologického nálezu 

Vyšetření čití na HKK 

 - Povrchové čití (taktilní, algické, termické) – BPN, symetrické bilaterálně – na 

dorsální straně rukou cítí, ale trochu méně než na zdravé kůži 

 - Hluboké čití (polohocit, pohybocit) – BPN bilaterálně 

Vyšetření reflexů na HKK (monosynaptických) 

- bicipitový (C5 – C6) – normoreflexie bilaterálně 

- tricipitový (C7) – normoreflexie bilaterálně 

- flexorový (C8) – normoreflexie bilaterálně 

Mozečkové funkce 

- taxe, diadochokinéza – BPN bilaterálně  



 

43 
 

3.3.11   Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Flexe trupu 

- v počátku pohybu mírný předsun hlavy, poté postupná obloukovitá flexe, zvládne 

i s plantární flexí, při plantární flexi proti odporu se pacient nezvedne  

Flexe krku 

- v počáteční fázi mírný předsun hlavy, poté obloukovitá flexe šíje  

Abdukce v ramenním kloubu 

- bilaterálně - bez patologického nálezu 

Klik 

- vyšetřen klik o stěnu, bez patologického nálezu, symetrie 

 

3.3.12   Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

- vyšetření probíhalo vleže na lůžku, z důvodu omezeného prostoru a popálených ploch 

(zavázané) na hlavě pacienta nebylo možné provést vyšetření m. levator scapulae, 

m. trapezius a m. sternocleidomastoideus 

- hodnocení: 0 - norma, 1 - mírné zkrácení, 2 - velké zkrácení 

 

 - M. pectoralis major - část sternální dolní   P – st. 1  L – st. 1 

  - část stern. střední a horní  P – st. 1  L – st. 1 

  - část clavic. a m. pect. minor P – st. 0  L – st. 0 

 

3.3.13   Vyšetření reflexních změn (dle Lewita) 

- byly vyšetřeny reflexní změny na HKK a v oblasti krku 

- patologické změny byly zjištěny v oblasti zápěstí, především z dorsální strany, kde 

začíná jizevnatá plocha transplantátu – zde je kůže více napjatá, kontrahující se a méně 

pružná, ale posunlivost zachována, na hranici s jizvou posunlivost vázne 

- fascie v oblasti krční páteře, CTh přechodu, paží a předloktí bez patologického nálezu, 

pruží, měkká bariéra 
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- mírně zvýšené napětí svalů nalezeno bilaterálně ve středních vláknech m. trapezius, 

m. sternocleidomastoideus a m. pectoralis major – sternální části 

 

3.3.14   Vyšetření ADL 

- pacient bez problémů zvládá přesuny na lůžku, vertikalizaci, je plně mobilní, sám 

se nají (širší rukojeť příboru, zvláštní úchop), oblékne (kromě zapínání malých 

knoflíčků a navléknutí a svléknutí tlakových rukavic – problém se zachytáváním 

roztřepených nehtů), hygienu zvládá též bez pomoci, limitujícím faktorem je snížená 

pohyblivost a bolestivost rukou při pohybu, bolestivé nehty 

 

Barthelův test (Příloha č. 10 – Vstupní i výstupní Barthelův test ) 

- hodnocení – vysoce závislý (0 – 40 bodů), závislost středního stupně (45 – 60 bodů), 

lehká závislost (65 – 95 bodů), nezávislost (100 bodů) 

- pacient dosáhl součtu 95 bodů, je lehce závislý 

 

3.3.15   Závěr vyšetření 

Pacient s diagnózou popálení na 7% těla (hlava, ruce), po autotransplantaci 

dorsálních ploch rukou bilaterálně a fronto-parietální oblasti před 3 týdny.  

Ve fronto-occipitální oblasti nedohojená plocha, proto hlava kryta obvazem. Obě ruce, 

obličej i transplantát na čele jsou již zahojené, na dorsální ploše rukou s výraznými 

jizvami. Problémem jsou spálené nehty, které jsou tuhé, třepí se a na dotyk jsou velmi 

bolestivé. Z vyšetření je patrný horší stav levé ruky – je zde větší otok a především 

menší rozsah pohybů.  

Pacient je mobilní, soběstačný, nejvýraznějším omezením je zhoršená úchopová 

schopnost – neprovede špetku, nehtový štipec provede, ale kvůli nehtům nic neuchopí 

a háčkový úchop lze s méně flektovanými IP2 klouby bilaterálně. Z goniometrického 

vyšetření je patrné velké omezení rozsahu pohybu obou rukou do palmární flexe 

a abdukce prstů při aktivních i pasivních pohybech, dále je na obou rukou znatelný otok 

a mírná hypertrofie jizev, potvrzené v antropometrickém vyšetření. Svalová síla 

je většinou zachována, mírné snížení je v zápěstí u radiální i ulnární dukce, opozice, 
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abdukce, addukce a flexe konečků prstů. Kloubní vůle je omezena u některých 

drobných kloubů rukou ve směru palmárním a laterolaterálním. Dále při vyšetření 

stereotypu flexe trupu a šíje, byl vždy v počátku pohybu mírný předsun hlavy, který 

má pacient i při stoji a chůzi, stejně tak jako protrakci ramen. Zjištěn byl také mírný 

stupeň zkrácení sternálních vláken m. pectoralis major. Reflexní změny kůže a podkoží 

jsou především v oblasti zápěstí obou rukou v okolí jizevnaté plochy. Neurologické 

vyšetření je bez patologických nálezů.  
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3.4 KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN 

3.4.1 Krátkodobý plán 

- prevence tromboembolické prevence a vydýchání anestetik po operacích 

- působit proti vzniku hypertrofických jizev 

- snížit otok na rukou obou HKK 

- zvýšit rozsah pohybu prstů na rukou především do palmární flexe v MP, IP1 

i IP2 kloubech a do abdukce, předcházet kontrakturám jizev 

- zlepšit úchopy a jemnou motoriku 

- odstranit kloubní blokády a předcházet jejich vzniku 

- zvýšit sílu svalovou především oslabených svalových skupin 

- poučení pacienta k autoterapii a péči o jizvy 

 

3.4.2 Dlouhodobý plán 

- pokračovat v krátkodobém plánu – péče o jizvy, zvyšování rozsahu pohybu 

- působit proti vzniku hypertrofických a keloidních jizev 

- pokračovat v nácviku jemné motoriky s využitím různých pomůcek 

- pokračovat v autoterapii, dodržování zásad péče o jizvy (kompresivní rukavice, …) 

- nácvik správných stereotypů flexe trupu a šíje 

- protažení zkrácených svalů 

- zvýšení a udržení kondice pacienta 

- doporučení vhodných aktivit 

- návrat pacienta do zaměstnání a normálního života 
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3.5 PRŮBĚH TERAPIE 

3.5.1 Terapie č. 1 – 22. 1. 2013 

Status praesens: 

- viz 3.3 Anamnestické údaje – 3.2.1 Základní údaje 

- pacient při mém příchodu seděl na lůžku, procvičoval ruce a měl sundané kompresivní 

rukavice 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- informovat pacienta o spolupráci, odebrání anamnestických údajů, vstupní 

kineziologický rozbor, obnovení kloubní vůle drobných kloubů ruky, prevence 

hypertrofických jizev a jejich kontraktur na rukou, nácvik jemné motoriky 

Návrh terapie: 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové, techniky měkkých tkání (strečink jizev, 

tlaková masáž), nácvik jemné motoriky, zadání autoterapie  

Provedení terapie: 

- mobilizace carpometacarpálního kloubu směrem dorsálním a palmárním, 

mobilizace hlaviček metacarpů vůči sobě směrem dorzopalmárním, mobilizace 

MP kloubů (I. – V. prstu), IP1 kloubů (I. – V. prstu) a IP2 kloubů (II. – V. prstu) 

směrem palmárním, dorsálním a laterolaterálním bilaterálně 

- strečink jizev trojflexí (MP, IP1, IP2 kloubu) na II. – V. prstu a flexí MP 

a IP kloubu na I. prstu bilaterálně – v pozici maximální palmární flexe setrváme 

minimálně 30 sekund 

- protažení jizev meziprstní řasy strečinkem do abdukce sousedních prstů 

se současnou tlakovou masáží meziprstní řasy bilaterálně – v pozici maximální 

abdukce se stlačením meziprstní řasy setrváme minimálně 30 sekund 

- nácvik jemné motoriky aktivními pohyby  

- cirkumdukce I. prstu 

- opozice I. prstu proti II. – V. prstu 

- sunutí špičky palce po palmární straně hlaviček metacarpů – „kružítko“ 

- izolovaná flexe distálního článku I. prstu (lze využít propisku) 
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- současná flexe v IP1 a IP2 kloubech II. – V. prstu – „drápky“ 

- izolovaná flexe MP kloubů II. – V. prstu – „stříška“ 

- maximální flexe MP, IP1 a IP2 kloubů II. – V. prstu – „pěst“ 

- maximální abdukce všech prstů 

- nasazení kompresivních rukavic 

- zadání autoterapie 

 - nácvik jemné motoriky (viz provedení terapie) 

 - aktivní strečink jizev – viz nácvik jemné motoriky (kromě cirkumdukce 

I. prstu), když dojde pacient do pozice maximálního protažení, setrvá 

v ní minimálně 30 sekund 

 - strečink jizev s dopomocí druhé ruky (viz provedení terapie) 

- cvičení provádět minimálně 3 – 4x denně 

Výsledek terapie: 

- během terapie došlo k obnovení kloubní vůle většiny drobných kloubů ruky 

bilaterálně, podařilo se protažení jizev na dorsální straně rukou a tím i ke zvýšení 

pohyblivosti obou rukou, ruce jsou mírně oteklé, jizvy hypertrofické, pacient hodnotí 

terapii pozitivně, při terapii pociťoval bolest, ale v klidu bez bolesti a udává 

i subjektivní zlepšení pohyblivosti rukou, ale po vstupním kineziologickém rozboru 

je již mírně unavený 

 

3.5.2 Terapie č. 2 – 23. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, je v dobré náladě, ale po operaci je ještě trochu 

unavený, klidové bolesti neguje, po operaci a přes noc opět ztuhlé ruce. 

Objektivně: Pacient je 1. den po operaci – autotransplantace na parieto-occipitální části 

hlavy, neodebírali nový štěp, takže má pacient pouze leh bez polštáře, sedět i chodit 

může bez problémů, již byl ráno na hygieně, během které měl sundané kompresivní 

rukavice, poté je měl ale až do mého příchodu nasazené, nyní jizvy světlejší, 
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nevystouplé, menší otok, hladší kůže na dorsální ploše rukou. Výrazně omezený rozsah 

pohybu do palmární flexe všech prstů bilaterálně, na levé ruce větší omezení. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- tromboembolická prevence, kondiční cvičení, podpořit vydýchání anestetik, 

obnovení kloubní vůle drobných kloubů ruky, prevence hypertrofických jizev 

a vzniku kontraktur jizev na dorsální straně rukou, nácvik jemné motoriky 

Návrh terapie: 

- aktivní pohyby DKK, respirační fyzioterapie, mobilizační techniky dle Rychlíkové, 

techniky měkkých tkání (strečink jizev, tlaková masáž), metoda „place and hold“ 

na HKK, nácvik jemné motoriky 

Provedení terapie: 

- aktivní pohyby DKK vleže na zádech – střídavá plantární a dorsální flexe, flexe 

v kolenním a kyčelním kloubu a zpět do extenze, abdukce a addukce celé DK, 

střídavě pravá a levá 

- respirační fyzioterapie – klidové dýchání (nádech nosem, výdech ústy), 

lokalizované dýchání (horní hrudní, dolní hrudní, abdominální, do stran hrudníku), 

dýchání s aktivními pohyby HKK (do flexe a abdukce) 

- mobilizace hlaviček metacarpů vůči sobě směrem dorzopalmárním, mobilizace 

MP kloubů (I. – V. prstu), IP1 kloubů (I. – V. prstu) a IP2 kloubů (II. – V. prstu) 

směrem palmárním, dorsálním a laterolaterálním bilaterálně 

- strečink jizev na dorsální ploše rukou izolovanou flexí MP, IP1 a IP2 kloubů  

I. – V. prstu, dále i trojflexí (MP, IP1, IP2 kloubu) na II. – V. prstu a flexí MP 

a IP kloubu na I. prstu – v pozici maximální palmární flexe setrváme minimálně 

30 sekund 

- strečink jizev metodou „place and hold“ bilaterálně – dopomůžeme pacientovi 

nastavit pozici maximální palmární flexe v MP, IP1 a IP2 kloubech II. – V. prstu 

současně a dáme pokyn pacientovi k aktivnímu udržení této pozice 

- protažení jizev meziprstní řasy strečinkem do abdukce sousedních prstů 

se současnou tlakovou masáží meziprstní řasy bilaterálně – v pozici maximální 

abdukce se stlačením meziprstní řasy setrváme minimálně 30 sekund 
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- nácvik jemné motoriky aktivními pohyby – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení 

terapie) 

- nasazení kompresivních rukavic 

- zadání autoterapie 

 - dechová cvičení – viz provedení terapie 

 - nácvik jemné motoriky – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení terapie) 

 - aktivní strečink jizev – viz nácvik jemné motoriky (kromě cirkumdukce 

I. prstu), když dojde pacient do pozice maximálního protažení, setrvá 

v ní minimálně 30 sekund 

 - strečink jizev s dopomocí druhé ruky (viz provedení terapie) 

- cvičení provádět minimálně 3 – 4x denně 

 

Výsledek terapie: 

- terapií se podařilo uvolnit omezenou kloubní vůli drobných kloubů ruky bilaterálně, 

protáhnout jizvy na dorsální straně rukou, čímž se zvýšil i rozsah pohyblivosti obou 

rukou do palmární flexe, ruce jsou po terapii mírně oteklé, jizvy hypertrofické, 

pacient hodnotí terapii pozitivně, udává i subjektivní zlepšení pohyblivosti rukou 

 

3.5.3 Terapie č. 3 – 24. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient je v dobré náladě, těší se, že by mohl jít po víkendu domů, klidové 

bolesti neguje, bolest při protahování do palmární flexe, ráno si již sám cvičil, 

ale zavadil o stolek a strhl si strup po puchýři na P palci, nyní při ohýbání větší bolest 

Objektivně: Pacient je 2. den po operaci, ovázaná hlava obvazem. Již byl ráno 

na hygieně, poté cvičil autoterapii, od té doby má sundané kompresivní rukavice, 

již přibližně 3 a půl hodiny. Jizvy jsou mírně hypetrofické, levá ruka je teplejší, výrazně 

omezený rozsah pohybu do palmární flexe všech prstů bilaterálně, na levé ruce větší 

omezení. Distální článek na P palci nyní nelze uchopit do protažení - při úchopu shora 

bolest nehtu, vytéká hnis, zboku ztržený strup, pacient udává velkou bolest při úchopu. 
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Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- kondiční cvičení, obnovení kloubní vůle drobných kloubů ruky, prevence 

hypertrofických jizev a vzniku kontraktur jizev na dorsální straně rukou, zvýšení 

rozsahu pohybu do palmární flexe všech prstů, nácvik jemné motoriky, edukace 

pacienta o významu kompresivních rukavic 

Návrh terapie: 

- aktivní pohyby DKK, mobilizační techniky dle Rychlíkové, techniky měkkých 

tkání (strečink jizev, tlaková masáž), metoda „place and hold“ na HKK, nácvik 

jemné motoriky, edukace pacienta, vyvázání do pěsti obě ruce 

Provedení terapie: 

- aktivní pohyby DKK vleže na zádech – flexe v kolenním a kyčelním kloubu a zpět 

do extenze, flexe v kyčelním kloubu s extenzí kolenního kloubu, abdukce a addukce 

celé DK, střídavě pravá a levá DK 

- mobilizace hlaviček metacarpů vůči sobě směrem dorzopalmárním, mobilizace 

MP kloubů (I. – V. prstu), IP1 kloubů (II. – V. prstu) a IP2 kloubů (II. – V. prstu) 

směrem palmárním, dorsálním a laterolaterálním bilaterálně 

- strečink jizev na dorsální ploše rukou izolovanou flexí MP, IP1 a IP2 kloubů  

I. – V. prstu, dále i trojflexí (MP, IP1, IP2 kloubu) na II. – V. prstu a flexí MP kloubu 

na I. prstu – v pozici maximální palmární flexe setrváme minimálně 30 sekund 

- strečink jizev metodou „place and hold“ bilaterálně – dopomůžeme pacientovi 

nastavit pozici maximální palmární flexe v MP, IP1 a IP2 kloubech II. – V. prstu 

současně a dáme pokyn pacientovi k aktivnímu udržení této pozice 

- protažení jizev meziprstní řasy strečinkem do abdukce sousedních prstů 

se současnou tlakovou masáží meziprstní řasy bilaterálně – v pozici maximální 

abdukce se stlačením meziprstní řasy setrváme minimálně 30 sekund 

- nácvik jemné motoriky aktivními pohyby – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení 

terapie) 

- nasazení kompresivních rukavic, edukace pacienta o významu dodržování režimu 

jejich nošení (neměly by být sundané nikdy více než 2 hodiny) 
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- vyvázání obou rukou pružným obinadlem do pěsti (s volným palcem) – zavázané 

ruce ponechat na 15 – 30 minut 

- zadání autoterapie 

 - nácvik jemné motoriky – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení terapie) 

 - aktivní strečink jizev a strečink jizev s dopomocí druhé ruky – viz nácvik 

jemné motoriky, když dojde pacient do pozice maximálního protažení, setrvá 

v ní minimálně 30 sekund  

- cvičení provádět minimálně 3 – 4x denně 

Výsledek terapie: 

- během terapie došlo k obnovení kloubní vůle některých drobných kloubů ruky 

bilaterálně, většina kloubů nemá omezenou kloubní vůli, podařilo se protáhnout jizvy 

na dorsální straně rukou, došlo ke zvýšení rozsahu pohyblivosti obou rukou 

do palmární flexe, ruce jsou po terapii mírně oteklé, teplejší (levá více), jizvy 

hypertrofické, pacient hodnotí terapii pozitivně, udává subjektivní zlepšení 

pohyblivosti rukou 

 

3.5.4 Terapie č. 4 – 25. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient není příliš v dobré náladě, je zamlklý, transplantát na hlavě 

se prý z velké části nechytil, takže musí zůstat v nemocnici a příští týden ho čeká další 

transplantace, klidové bolesti neguje, bolest při protahování do palmární flexe, více 

na distálním článku P palce, ráno byl na hygieně a již si sám cvičil 

Objektivně: Pacient je 3. den po operaci, ovázaná hlava obvazem, není příliš v dobrém 

psychickém stavu – během terapie dorazil psycholog a domluvil si s pacientem 

návštěvu, zároveň předepsané zklidňující léky. Ráno při mytí a cvičení bez rukavic, při 

mém příchodu je měl pacient nasazené, jizvy trochu světlejší, vystouplé jen mírně, 

omezený rozsah pohybu do palmární flexe všech prstů, více na levé ruce. Distální 

článek na P palci nyní nelze uchopit do protažení - při úchopu shora bolest nehtu, 

vytéká hnis, zboku ztržený strup, pacient udává velkou bolest při úchopu.  
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Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- kondiční cvičení, obnovení kloubní vůle drobných kloubů ruky, prevence 

hypertrofických jizev a vzniku kontraktur jizev na dorsální straně rukou, zvýšení 

rozsahu pohybu do palmární flexe prstů bilaterálně, zvýšení rozsahu pohybu 

do palmární a dorsální flexe zápěstí, nácvik jemné motoriky, zadání autoterapie 

Návrh terapie: 

- aktivní pohyby DKK, mobilizační techniky dle Rychlíkové, techniky měkkých 

tkání (strečink jizev, tlaková masáž), metoda „place and hold“ na HKK, nácvik 

jemné motoriky, aktivní strečink na HKK, vyvázání L ruky do pěsti 

Provedení terapie: 

- aktivní pohyby DKK vleže na zádech – flexe v kolenním a kyčelním kloubu a zpět 

do extenze, flexe v kyčelním kloubu s extenzí kolenního kloubu, abdukce a addukce 

celé DK, střídavě pravá a levá DK 

- mobilizace hlaviček metacarpů vůči sobě směrem dorzopalmárním, mobilizace 

MP kloubů (I. – V. prstu), IP1 kloubů (II. – V. prstu) a IP2 kloubů (II. – V. prstu) 

směrem palmárním, dorsálním a laterolaterálním bilaterálně 

- strečink jizev na dorsální ploše rukou izolovanou flexí MP, IP1 a IP2 kloubů  

I. – V. prstu, dále i trojflexí (MP, IP1, IP2 kloubu) na II. – V. prstu a flexí MP kloubu 

na I. prstu – v pozici maximální palmární flexe setrváme minimálně 30 sekund 

- strečink jizev metodou „place and hold“ bilaterálně – dopomůžeme pacientovi 

nastavit pozici maximální palmární flexe v MP, IP1 a IP2 kloubech II. – V. prstu 

současně a dáme pokyn pacientovi k aktivnímu udržení této pozice 

- protažení jizev meziprstní řasy strečinkem do abdukce sousedních prstů 

se současnou tlakovou masáží meziprstní řasy bilaterálně – v pozici maximální 

abdukce se stlačením meziprstní řasy setrváme minimálně 30 sekund 

- cviky na zvýšení pohyblivosti zápěstí a protažení jizev 

 - plochy dlaní a extendované prsty spojit před tělem, lokty opřít o stůl, lokty 

roztahovat od sebe a zápěstí protlačovat směrem dolů, v maximu výdrž 

 - dorsa rukou a prstů spojíme před tělem (dlaně směřují od sebe), postupně 

tlačíme lokty dolů a spojené ruce výše, v maximu výdrž 
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 - sed na posteli, s pokrčenými lokty (tělo mírně v záklonu) položit ruce dlaněmi 

na postel mírně za sebou, prsty směřují vpřed, postupně propínat lokty, 

v maximu výdrž 

 - sed na posteli, s propnutými lokty položit ruce dorsem rukou na postel mírně 

za sebou, prsty směřují vzad, postupně přisouvat ruce blíže dopředu, v maximu 

výdrž 

- nácvik jemné motoriky aktivními pohyby – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení 

terapie), nácvik flexe posledního článku palce bilaterálně s pomocí propisky 

- nasazení kompresivních rukavic 

- vyvázání L ruky pružným obinadlem do pěsti (s volným palcem) – zavázanou ruku 

ponechat na 15 – 30 minut (pacient si může obinadlo sundat sám) 

- zadání autoterapie 

 - nácvik jemné motoriky – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení terapie) 

 - aktivní strečink jizev a strečink jizev s dopomocí druhé ruky – viz nácvik 

jemné motoriky, když dojde pacient do pozice maximálního protažení, setrvá 

v ní minimálně 30 sekund  

 - procvičování zápěstí – viz provedení terapie 

- cvičení provádět minimálně 3 – 4x denně 

 - kondiční cvičení – viz provedení terapie – minimálně 1 – 2x denně 

Výsledek terapie: 

- během terapie se trochu zlepšila nálada pacienta, komunikoval, rozsah pohybu 

do palmární flexe výrazně zvýšen, na pravé ruce již pacient svede téměř pěst, na levé 

ruce chybí asi 2 cm, na obou rukou vázne flexe posledních článků, ale rozsah pohybu 

se také trochu zvýšil. Kloubní vůle je již ve většině drobných kloubů ruky obnovena, 

ale u některých prstů zůstává omezená kloubní vůle především v IP1 kloubech 

bilaterálně a některých MP kloubech L ruky. 
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3.5.5 Terapie č. 5 – 28. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivně: Po víkendu se cítí pacient lépe, rodina mu přivezla molitanový míček 

a míček z odolné pěny ve tvaru žárovky na posilování stisku, klidové bolesti neguje, 

bolest při protahování do palmární flexe bilaterálně, ráno si již sám cvičil, 

ale po víkendu má pocit ztuhlých rukou 

Objektivně: Pacient má stále hlavu v obvazu. Ráno při cvičení rukavice svlečené, při 

mém příchodu je měl pacient nasazené, jizvy trochu světlejší, nevystouplé, výrazně 

omezený rozsah pohybu do palmární flexe všech prstů, více na levé ruce.  

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- obnovení a prevence omezení kloubní vůle drobných kloubů ruky, prevence 

hypertrofických jizev a vzniku kontraktur jizev na dorsální straně rukou, zvýšení 

rozsahu pohybu do palmární flexe prstů bilaterálně, nácvik jemné motoriky, posílení 

drobných svalů rukou bilaterálně 

Návrh terapie: 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové, techniky měkkých tkání (strečink jizev, 

tlaková masáž), metoda „place and hold“ na HKK, nácvik jemné motoriky, vyvázání 

obou rukou do pěsti 

Provedení terapie: 

- mobilizace hlaviček metacarpů vůči sobě směrem dorzopalmárním, mobilizace 

MP kloubů (I. – V. prstu), IP1 kloubů (I. – V. prstu) a IP2 kloubů (II. – V. prstu) 

směrem palmárním, dorsálním a laterolaterálním bilaterálně 

- strečink jizev na dorsální ploše rukou izolovanou flexí MP, IP1 a IP2 kloubů  

I. – V. prstu, dále i trojflexí (MP, IP1, IP2 kloubu) na II. – V. prstu a flexí MP 

a IP1 kloubu na I. prstu – v pozici maximální palmární flexe setrváme minimálně 

30 sekund 

- strečink jizev metodou „place and hold“ bilaterálně – dopomůžeme pacientovi 

nastavit pozici maximální palmární flexe v MP, IP1 a IP2 kloubech II. – V. prstu 

současně a dáme pokyn pacientovi k aktivnímu udržení této pozice 
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- protažení jizev meziprstní řasy strečinkem do abdukce sousedních prstů 

se současnou tlakovou masáží meziprstní řasy bilaterálně – v pozici maximální 

abdukce se stlačením meziprstní řasy setrváme minimálně 30 sekund 

- nácvik jemné motoriky aktivními pohyby – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení 

terapie) 

- posilování drobných svalů rukou s využitím molitanového a pěnového míčku, 

mačkání celou rukou do pěsti, stisk mezi palcem a dalším prstem (II. – V.), stisk 

pohybem především v MP kloubech do „stříšky“ proti dlani, stisk pohybem 

především v IP1 a IP2 kloubech – „drápky“ 

- nasazení kompresivních rukavic 

- vyvázání obou rukou pružným obinadlem do pěsti (s volným palcem) – zavázané 

ruce ponechat na 15 – 30 minut 

- zadání autoterapie 

 - nácvik jemné motoriky – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení terapie) 

 - aktivní strečink jizev a strečink jizev s dopomocí druhé ruky – viz nácvik 

jemné motoriky, když dojde pacient do pozice maximálního protažení, setrvá 

v ní minimálně 30 sekund 

 - procvičování zápěstí – viz 3.5.4 Terapie č. 4 (Provedení terapie) 

 - posilování drobných svalů ruky s využitím pomůcek bilaterálně – viz 

provedení terapie 

- cvičení provádět minimálně 3 – 4x denně 

 - kondiční cvičení – viz 3.5.4 Terapie č. 4 (Provedení terapie) - minimálně  

1 – 2x denně 

Výsledek terapie: 

- došlo ke zvýšení rozsahu pohybu do palmární flexe bilaterálně, větší omezení stále 

na levé ruce, ale postupně se zvyšuje rozsah pohybu obou rukou, kloubní vůle 

ve většině drobných kloubů ruky obnovena, ale u některých prstů zůstává omezená 

kloubní vůle především v IP1 kloubech bilaterálně 
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3.5.6 Terapie č. 6 – 29. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient se cítí docela dobře, klidové bolesti neguje, bolest při protahování 

do palmární flexe bilaterálně, už si umí svléknout kompresivní rukavice sám, 

bez pomoci, navléknout ještě ne, v noci pacienta rukavice příliš tlačily, tak si je svlékl 

a ráno si sám cvičil, rukavice už si navléknout nenechal 

Objektivně: Pacient má stále ovázanou hlavu obvazem. Při mém příchodu byl pacient 

bez kompresivních rukavic již přes 6 hodin, jizvy na rukou jsou hypertrofické, růžové a 

levá ruka výrazně teplejší, stále mírně oteklé, omezený rozsah pohybu do palmární flexe 

všech prstů, zejména na levé ruce 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- obnovení a prevence omezení kloubní vůle drobných kloubů ruky, prevence 

hypertrofických jizev a vzniku kontraktur jizev na dorsální straně rukou, zvýšení 

rozsahu pohybu do palmární flexe prstů bilaterálně, nácvik jemné motoriky, posílení 

drobných svalů rukou bilaterálně 

Návrh terapie: 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové, techniky měkkých tkání (strečink jizev, 

tlaková masáž), metoda „place and hold“ na HKK, nácvik jemné motoriky 

Provedení terapie: 

- mobilizace hlaviček metacarpů vůči sobě směrem dorzopalmárním, mobilizace 

MP kloubů (I. – V. prstu), IP1 kloubů (I. – V. prstu) a IP2 kloubů (II. – V. prstu) 

směrem palmárním, dorsálním a laterolaterálním bilaterálně 

- strečink jizev na dorsální ploše rukou izolovanou flexí MP, IP1 a IP2 kloubů  

I. – V. prstu, dále i trojflexí (MP, IP1, IP2 kloubu) na II. – V. prstu a flexí MP 

a IP1 kloubu na I. prstu – v pozici maximální palmární flexe setrváme minimálně 

30 sekund 

- strečink jizev metodou „place and hold“ bilaterálně – dopomůžeme pacientovi 

nastavit pozici maximální palmární flexe v MP, IP1 a IP2 kloubech II. – V. prstu 

současně a dáme pokyn pacientovi k aktivnímu udržení této pozice 
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- protažení jizev meziprstní řasy strečinkem do abdukce sousedních prstů 

se současnou tlakovou masáží meziprstní řasy bilaterálně – v pozici maximální 

abdukce se stlačením meziprstní řasy setrváme minimálně 30 sekund 

- nácvik jemné motoriky aktivními pohyby – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení 

terapie) 

- posilování drobných svalů rukou s využitím molitanového a pěnového míčku, 

mačkání celou rukou do pěsti, stisk mezi palcem a dalším prstem (II. – V.), stisk 

pohybem především v MP kloubech do „stříšky“ proti dlani, stisk pohybem 

především v IP1 a IP2 kloubech – „drápky“ 

- nasazení kompresivních rukavic 

- zadání autoterapie 

 - nácvik jemné motoriky – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení terapie) 

 - aktivní strečink jizev a strečink jizev s dopomocí druhé ruky – viz nácvik 

jemné motoriky, když dojde pacient do pozice maximálního protažení, setrvá 

v ní minimálně 30 sekund 

 - posilování drobných svalů ruky s využitím pomůcek bilaterálně – viz 

provedení terapie 

 - procvičování zápěstí – viz 3.5.4 Terapie č. 4 (Provedení terapie) 

- cvičení provádět minimálně 3 – 4x denně 

 - kondiční cvičení – viz 3.5.4 Terapie č. 4 (Provedení terapie) - minimálně  

1 – 2x denně 

Výsledek terapie: 

- podařilo se protáhnout jizvy na dorsální ploše rukou bilaterálně a tím i zvýšit rozsah 

pohybu do palmární flexe bilaterálně, větší omezení na levé ruce, kloubní vůle 

ve většině drobných kloubů ruky bez omezení, pacient hodnotí terapii i subjektivně 

pozitivně, vždy po terapii cítí uvolnění obou rukou 
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3.5.7 Terapie č. 7 – 30. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient je v dobré náladě, bolest při protahování do palmární flexe 

bilaterálně přetrvává, ale již bolí méně, klidové bolesti neguje. 

Objektivně: Pacient je 1. den po operaci – autotransplantace na parieto-occipitální části 

hlavy, odebrán dermoepidermální štěp z distální části L stehna, na hlavě a na LDK 

od kolene do půlky stehna obvaz, pacient má indikován klid na lůžku, elevace LDK 

v závěsu, leh bez polštáře. Rukavice při mém příchodu nasazené. Přetrvává omezený 

rozsah pohybu do palmární flexe všech prstů bilaterálně, na levé ruce větší omezení. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- tromboembolická prevence, podpořit vydýchání anestetik, obnovení a prevence 

omezení kloubní vůle drobných kloubů ruky, prevence hypertrofických jizev 

a vzniku kontraktur jizev na dorsální straně rukou, zvýšení rozsahu pohybu 

do palmární flexe prstů bilaterálně 

Návrh terapie: 

- aktivní pohyby DKK, respirační fyzioterapie, mobilizační techniky dle Rychlíkové, 

techniky měkkých tkání (strečink jizev, tlaková masáž), metoda „place and hold“ 

na HKK 

Provedení terapie: 

- aktivní pohyby DKK vleže na zádech – střídavá plantární a dorsální flexe, 

cirkumdukce bilaterálně, flexe v kolenním a kyčelním kloubu a zpět do extenze, 

pouze PDK 

- respirační fyzioterapie – klidové dýchání (nádech nosem, výdech ústy), 

lokalizované dýchání (horní hrudní, dolní hrudní, abdominální, do stran hrudníku), 

dýchání s aktivními pohyby HKK (do flexe a abdukce) 

- mobilizace hlaviček metacarpů vůči sobě směrem dorzopalmárním, mobilizace 

M kloubů (I. – V. prstu), IP1 kloubů (I. – V. prstu) a IP2 kloubů (II. – V. prstu) 

směrem palmárním, dorsálním a laterolaterálním bilaterálně 

- strečink jizev na dorsální ploše rukou izolovanou flexí MP, IP1 a IP2 kloubů  

I. – V. prstu, dále i trojflexí (MP, IP1, IP2 kloubu) na II. – V. prstu a flexí MP 
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a IP1 kloubu na I. prstu – v pozici maximální palmární flexe setrváme minimálně 

30 sekund 

- strečink jizev metodou „place and hold“ bilaterálně – dopomůžeme pacientovi 

nastavit pozici maximální palmární flexe v MP, IP1 a IP2 kloubech II. – V. prstu 

současně a dáme pokyn pacientovi k aktivnímu udržení této pozice 

- protažení jizev meziprstní řasy strečinkem do abdukce sousedních prstů 

se současnou tlakovou masáží meziprstní řasy bilaterálně – v pozici maximální 

abdukce se stlačením meziprstní řasy setrváme minimálně 30 sekund 

- nasazení kompresivních rukavic 

- zadání autoterapie 

 - dechová cvičení – viz provedení terapie 

 - nácvik jemné motoriky – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení terapie) 

 - aktivní strečink jizev a strečink jizev s dopomocí druhé ruky – viz nácvik 

jemné motoriky, když dojde pacient do pozice maximálního protažení, setrvá 

v ní minimálně 30 sekund 

 - posilování drobných svalů ruky s využitím pomůcek bilaterálně – viz 3.5.6 

Terapie č. 6 (Provedení terapie)  

- cvičení provádět minimálně 3 – 4x denně 

Výsledek terapie: 

- terapií se podařilo protáhnout jizvy na dorsální straně rukou, čímž se zvýšil i rozsah 

pohyblivosti obou rukou do palmární flexe, ruce jsou po terapii mírně oteklé, teplejší, 

jizvy hypertrofické, pacient hodnotí terapii pozitivně, udává i subjektivní zlepšení 

pohyblivosti rukou 
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3.5.8 Terapie č. 8 – 31. 1. 2013 

Status praesens: 

Subjektivně: Pacient má dobrou náladu, ale cítí se trochu ospale, probudil se velmi brzy 

a od té doby cvičil autoterapii, bolest při protahování do palmární flexe bilaterálně již 

nižší, klidové bolesti neguje. 

Objektivně: Pacient je 2. den po operaci, na hlavě a na LDK od kolene do půlky stehna 

obvaz, pacient má indikován klid na lůžku, elevace LDK v závěsu. Pacient již celé ráno 

procvičoval ruce, ale až do mého příchodu měl sundané rukavice (cca 3 – 4 hodiny). 

Jizvy mírně vystouplé, levá ruka teplejší. Po cvičení je rozsah pohybu do palmární flexe 

všech prstů výrazně zvýšen bilaterálně. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- tromboembolická prevence, podpora dechových funkcí, obnovení a prevence 

omezení kloubní vůle drobných kloubů ruky, prevence hypertrofických jizev 

a vzniku kontraktur jizev na dorsální straně rukou, zvýšení rozsahu pohybu 

do palmární flexe prstů bilaterálně 

Návrh terapie: 

- aktivní pohyby DKK, respirační fyzioterapie, mobilizační techniky dle Rychlíkové, 

techniky měkkých tkání (strečink jizev, tlaková masáž), metoda „place and hold“ 

Provedení terapie: 

- aktivní pohyby DKK vleže na zádech – střídavá plantární a dorsální flexe, 

cirkumdukce bilaterálně, flexe v kolenním a kyčelním kloubu a zpět do extenze, 

pouze PDK 

- respirační fyzioterapie – klidové dýchání (nádech nosem, výdech ústy), 

lokalizované dýchání (horní hrudní, dolní hrudní, abdominální, do stran hrudníku), 

dýchání s aktivními pohyby HKK (do flexe a abdukce) 

- mobilizace hlaviček metacarpů vůči sobě směrem dorzopalmárním, mobilizace 

MP kloubů (I. – V. prstu), IP1 kloubů (I. – V. prstu) a IP2 kloubů (II. – V. prstu) 

směrem palmárním, dorsálním a laterolaterálním bilaterálně 

- strečink jizev na dorsální ploše rukou izolovanou flexí MP, IP1 a IP2 kloubů  

I. – V. prstu, dále i trojflexí (MP, IP1, IP2 kloubu) na II. – V. prstu a flexí MP 



 

62 
 

a IP1 kloubu na I. prstu – v pozici maximální palmární flexe setrváme minimálně 

30 sekund 

- strečink jizev metodou „place and hold“ bilaterálně – dopomůžeme pacientovi 

nastavit pozici maximální palmární flexe v MP, IP1 a IP2 kloubech II. – V. prstu 

současně a dáme pokyn pacientovi k aktivnímu udržení této pozice 

- protažení jizev meziprstní řasy strečinkem do abdukce sousedních prstů 

se současnou tlakovou masáží meziprstní řasy bilaterálně – v pozici maximální 

abdukce se stlačením meziprstní řasy setrváme minimálně 30 sekund 

- nasazení kompresivních rukavic 

- zadání autoterapie 

 - dechová cvičení – viz provedení terapie 

 - nácvik jemné motoriky – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení terapie) 

 - aktivní strečink jizev a strečink jizev s dopomocí druhé ruky – viz nácvik 

jemné motoriky, když dojde pacient do pozice maximálního protažení, setrvá 

v ní minimálně 30 sekund 

 - posilování drobných svalů ruky s využitím pomůcek bilaterálně – viz 3.5.6 

Terapie č. 6 (Provedení terapie)  

- cvičení provádět minimálně 3 – 4x denně 

Výsledek terapie: 

- ruce jsou po terapii mírně oteklé, teplejší, jizvy hypertrofické, pacient hodnotí 

terapii pozitivně, rozsah pohybu do palmární flexe všech prstů se stále zvyšuje, 

na pravé ruce pacient zvládá pěst, na levé ruce stále neúplná, kloubní vůle omezená 

již pouze na některých prstech v IP1 kloubech směrem palmárním a laterolaterálním 
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3.5.9 Terapie č. 9 – 1. 2. 2013 

Status praesens: 

- viz 3.6 Výstupní kineziologický rozbor – 3.6.1 Status praesens 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- výstupní kineziologický rozbor, tromboembolická prevence, podpora dechových 

funkcí, obnovení a prevence omezení kloubní vůle drobných kloubů ruky, prevence 

hypertrofických jizev a vzniku kontraktur jizev na dorsální straně rukou, zvýšení 

rozsahu pohybu do palmární flexe prstů bilaterálně 

Návrh terapie: 

- aktivní pohyby DKK, respirační fyzioterapie, mobilizační techniky dle Rychlíkové, 

techniky měkkých tkání (strečink jizev, tlaková masáž), metoda „place and hold“ 

na HKK 

Provedení terapie: 

- aktivní pohyby DKK vleže na zádech – střídavá plantární a dorsální flexe, 

cirkumdukce bilaterálně, flexe v kolenním a kyčelním kloubu a zpět do extenze, 

pouze PDK 

- respirační fyzioterapie – klidové dýchání (nádech nosem, výdech ústy), 

lokalizované dýchání (horní hrudní, dolní hrudní, abdominální, do stran hrudníku), 

dýchání s aktivními pohyby HKK (do flexe a abdukce) 

- mobilizace hlaviček metacarpů vůči sobě směrem dorzopalmárním, mobilizace 

MP kloubů (I. – V. prstu), IP1 kloubů (I. – V. prstu) a IP2 kloubů (II. – V. prstu) 

směrem palmárním, dorsálním a laterolaterálním bilaterálně 

- strečink jizev na dorsální ploše rukou izolovanou flexí MP, IP1 a IP2 kloubů  

I. – V. prstu, dále i trojflexí (MP, IP1, IP2 kloubu) na II. – V. prstu a flexí MP 

a IP1 kloubu na I. prstu – v pozici maximální palmární flexe setrváme minimálně 

30 sekund 

- strečink jizev metodou „place and hold“ bilaterálně – dopomůžeme pacientovi 

nastavit pozici maximální palmární flexe v MP, IP1 a IP2 kloubech II. – V. prstu 

současně a dáme pokyn pacientovi k aktivnímu udržení této pozice 
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- protažení jizev meziprstní řasy strečinkem do abdukce sousedních prstů 

se současnou tlakovou masáží meziprstní řasy bilaterálně – v pozici maximální 

abdukce se stlačením meziprstní řasy setrváme minimálně 30 sekund 

- nasazení kompresivních rukavic 

- zadání autoterapie 

 - dechová cvičení – viz provedení terapie 

 - nácvik jemné motoriky – viz 3.5.1 Terapie č. 1 (Provedení terapie) 

 - aktivní strečink jizev a strečink jizev s dopomocí druhé ruky – viz nácvik 

jemné motoriky, když dojde pacient do pozice maximálního protažení, setrvá 

v ní minimálně 30 sekund 

 - posilování drobných svalů ruky s využitím pomůcek bilaterálně – viz 3.5.6 

Terapie č. 6 (Provedení terapie)  

- cvičení provádět minimálně 3 – 4x denně 

Výsledek terapie: 

- pacient je trochu unavený, rozsah pohybů do palmární flexe prstů se výrazně zlepšil 

bilaterálně, po cvičení je oteklá zejména levá ruka, jizvy mírně hypertrofické, 

kloubní vůle omezena u některých prstů v IP1 kloubech 
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3.6 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR – 1. 2. 2013 

3.6.1 Status praesens 

Subjektivně: Pacient je v dobré náladě, po víkendu má jít domů, subjektivně cítí zvýšení 

pohyblivosti rukou, bolest při aktivním či pasivním protahování jizevnatých ploch 

na rukou stále – při palmární flexi MP, IP či IP2 kloubů udává na L ruce bolest 6/10, 

na P ruce 3/10, tlak na nehty 9/10, klidové bolesti neguje 

Objektivně: Pacient plně při vědomí, orientován v čase i prostoru, spolupracuje. 50. den 

hospitalizace. Výška 172 cm, váha 79 kg, BMI 26,7 (nadváha), TF 78/min.  

- pacient je 3. den po operaci, autotransplantace na parieto-occipitální části hlavy, 

dermoepidermální štěp odebrán z distální části stehna LDK z anteromediální 

a anterolaterální plochy nad štěrbinou kolenní, LDK je ovázána obvazem od kolene 

do půli stehna, hlava také kryta obvazem 

- pacient má nyní indikován klid na lůžku, LDK v elevaci v závěsu, co nejméně ležet 

na zádech, leh na zádech pouze bez polštáře 

 

3.6.2 Vyšetření stoje aspekcí 

- vyšetření nebylo možné provést, pacient má indikován klid na lůžku s elevací LDK 

v závěsu 

 

3.6.3 Vyšetření chůze 

- vyšetření nebylo možné provést, pacient má indikován klid na lůžku s elevací LDK 

v závěsu 

 

3.6.4 Vyšetření aspekcí a palpací 

- pacient leží přetočen vleže na zádech trochu na levý bok, LHK pod hlavou, LDK 

v závěsu v mírné elevaci 

- na LDK – od kolenního kloubu do půli stehna obvaz, nad ním 7 svislých odběrových 

míst dermoepidermálních štěpů, zahojeny, růžové zabarvení kůže, na dotek hladká jako 

okolní kůže, bez bolesti 
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- HKK - obě ruce z dorsální strany po autotransplantaci – patrný otok především na levé 

ruce, levá ruka též teplejší, jizvy mírně vystouplé, růžové zabarvení, na tlak reagují 

zběláním, místy suché šupinky kůže, malé puchýřky a stroupky – strup 

na dorzomediální ploše IP P palce, na dorzolaterální ploše nad IP1 2. prstu P ruce, 

puchýř na L ruce mezi 4. a 5. prstem, na dorzolaterální ploše IP2 4. prstu P ruky, 

na 5. prstu L ruky z laterální strany proximálního článku prstu 

- palmární plocha rukou – zhojena spontánně, místy sušší a tvrdší plošky kůže 

- nehty jsou na obou rukou hnědé, tuhé, místy roztřepené, při doteku bolestivé, postupně 

odrůstají (odrostlé z ⅓ – ½), na P palci nehet odtržený, při zmačknutí z něj teče krev 

a hnis, na levém 2. prstu nehet shořel, začíná se ven tlačit nový 

- autotransplantát na fronto-parietální ploše zhojen, zbytek obličeje zhojen spontánně, 

barva kůže normální, na pohmat hladká kůže, nově transplantovaná kůže  

na parieto-occipitální ploše kryta obvazem 

 

Hodnocení jizev: (Příloha č. 9 – Vancouver Scar Scale) 

- pružnost, výšku, vaskularitu a pigmentaci jizvy hodnotí vyšetřující 

- bolest a svědění jizvy hodnotí subjektivně pacient 

Tabulka č. 8 – Výstupní Vancouver Scar Scale 

Jizva č. Pigmentace Vaskularita Pružnost Výška Svědění Bolest Součet 

1 1 1 2 1 1 0 6 

2 1 1 2 1 1 0 6 

 

- jizva č. 1 – dorsální strana L ruky v oblasti mezi I. a II. metacarpální kostí 

- jizva č. 2 - dorsální strana P ruky v oblasti mezi I. a II. metacarpální kostí 

 

- jizva č. 1 - součet 6, jizva č. 2 - součet 6 - nezměněno 

 

Vyšetření dýchání: 

- dechová vlna v pořádku, caudocraniálně 

- dýchání převážně dolní hrudní, 16 dechů za minutu 
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3.6.5 Antropometrické vyšetření 

- měřeno vleže na lůžku krejčovským metrem 

Tabulka č. 9 – Výstupní antropometrické vyšetření 

Délky (cm) PHK LHK 

Celá HK (acromion - daktylion) 74 74 

Paže, předloktí (acromion - processus 

styloideus ulnae) 

55,5 55,5 

Paže (acromion - epicondylus later. humeri) 31 31 

Předloktí (olecranon - proc. styloideus ulnae) 28 28 

Ruka (spojnice processi styloidei - daktylion) 20 20 

Obvody (cm) PHK LHK 

Paže – relaxovaná 30 30 

Paže – při kontrakci 32 32 

Loketní kloub 26,5 26,5 

Předloktí 23,5 23,5 

Zápěstí 18 18 

Přes hlavičky metacarpů 21 21,2 

Obvod přes proximální  

interphalangeální kloub (cm) 

1. prst 7,6 7,4 

2. prst 7,2 7,8 

3. prst 7,8 8,1 

4. prst 7,2 7,7 

5. prst 6,2 7,2 

 

3.6.6 Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní 

- goniometrické vyšetření (dle Jandy), výchozí poloha vleže na zádech, měření pomocí 

plastového goniometru a prstového goniometru, rozsah aktivních a pasivních pohybů, 

zápis metodou SFTR, u některých rozsahů modifikovaný úchop prstů, vzhledem 

k popáleným plochám 

- nebylo možné změřit rozsahy pohyblivosti krční páteře, z důvodu indikovaného klidu 

na lůžku s elevací LDK v závěsu 
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Tabulka č. 10 – Výstupní goniometrické vyšetření 

 PHK aktivně LHK aktivně PHK pasivně LHK pasivně 

Ramenní kloub S x-0-175 S x-0-175 S x-0-175 S x-0-175 

F 175-0-0 F 175-0-0 F 175-0-0 F 175-0-0 

T x-0-115 T x-0-115 T x-0-120 T x-0-120 

R 85-0-55 R 80-0-65 R 85-0-55 R 80-0-65 

Loketní kloub S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140 

Radioulnární kloub T 85-0-90 T 80-0-90 T 85-0-90 T 80-0-90 

Zápěstí S 70-0-80 S 60-0-75 S 80-0-90 S 75-0-80 

F 35-0-30 F 35-0-25 F 40-0-30 F 40-0-25 

Palec - CM S 10-0-45 S 10-0-45 S 10-0-50 S 10-0-50 

F 40-0-10 F 45-0-10 F 40-0-10 F 45-0-10 

opozice - 0 cm opozice - 0 cm X X 

Palec - MP S 0-0-45 S 0-0-50 S 0-0-60 S 0-0-50 

Palec - IP S 0-0-30 S 0-0-70 S 0-0-35 S 0-0-75 

MP klouby 

2. prst S 0-0-80 S 0-0-40 S 0-0-90 S 0-0-50 

3. prst S 0-0-80 S 0-0-60 S 0-0-90 S 0-0-65 

4. prst S 0-0-85 S 0-0-55 S 0-0-95 S 0-0-60 

5. prst S 0-0-80 S 0-0-50 S 0-0-90 S 0-0-60 

IP1 klouby 

2. prst S 0-0-85 S 0-0-85 S 0-0-95 S 0-0-85 

3. prst S 0-0-100 S 0-0-90 S 0-0-100 S 0-0-95 

4. prst S 0-0-95 S 5-5-100 S 0-0-100 S 0-0-100 

5. prst S 0-0-90 S 5-5-90 S 0-0-95 S 0-0-95 

IP2 klouby 

2. prst S 0-0-55 S 0-0-35 S 0-0-60 S 0-0-40 

3. prst S 0-0-55 S 0-0-55 S 0-0-60 S 0-0-60 

4. prst S 0-0-50 S 0-0-60 S 0-0-55 S 0-0-65 

5. prst S 0-0-60 S 0-0-50 S 0-0-65 S 0-0-50 

Poznámka: x = nebylo možno změřit z důvodu výchozí pozice 

 

Orientační vyšetření maximální abdukce (oddálení) sousedních prstů, měřeno 

plastovým goniometrem, vyšetření probíhalo vleže na lůžku, aktivní a pasivní pohyby 
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Tabulka č. 11 – Výstupní orientační vyšetření maximálního oddálení prstů 

 PHK aktivně LHK aktivně PHK pasivně LHK pasivně 

1. – 2. prst 70° 65° 75° 70° 

2. – 3. prst 30° 30° 40° 40° 

3. – 4. prst 30° 30° 40° 40° 

4. – 5. prst 35° 35° 45° 45° 

 

3.6.7 Orientační vyšetření síly svalové 

- vyšetření probíhalo vleže na lůžku, pohyb na prstech rukou bilaterálně vyšetřován 

v omezeném rozsahu 

- vyšetřeny svaly na obličeji, orientačně stupeň 5 síly svalové, symetrie 

- svalová síla svalů krku do flexe a flexe předsunem je orientačně 5, flexe s rotací 4+, 

extenze a extenze s rotací nebylo možno vyšetřit vzhledem k omezeným prostorovým 

možnostem a nemožnosti klást odpor na nově transplantované plochy (zavázané) 

Tabulka č. 12 – Výstupní orientační vyšetření svalové síly 

Kloub Pohyb PHK LHK 

Ramenní kloub flexe 5 5 

extenze 5 5 

abdukce 5 5 

addukce 5 5 

horizontální abdukce 5 5 

horizontální addukce 5 5 

vnitřní rotace 5 5 

zevní rotace 5 5 

Loketní kloub flexe 5 5 

extenze 5 5 

Předloktí supinace 5 5 

pronace 5 5 

Zápěstí palmární flexe 5 5 

dorsální flexe 5 5 

radiální dukce 5 5 

ulnární dukce 5 5 
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Palec flexe MP kloubu 5 5 

extenze MP kloubu 5 5 

flexe IP kloubu 4 4 

extenze IP kloubu * * 

abdukce 5 5 

addukce 4 4 

opozice 4 4 

Prsty (II. – V.) flexe MP kloubů 5 5 

flexe IP1 kloubů 5 5 

flexe IP2 kloubů 4 4 

extenze 5 5 

addukce 4+ 4 

 abdukce 2., 5. prstu 4 4 

abdukce 3., 4. prstu 4- 4- 

opozice 5. prstu 4 4 

Poznámka: * = nebylo možné provést, dát odpor z důvodu bolestivých nehtů 

 

3.6.8 Vyšetření kloubní vůle (dle Rychlíkové) 

- vyšetření probíhalo vleže na lůžku, provádí se bez distrakce, aby nedošlo k poškození 

transplantované a hojící se kůže, na distálních článcích prstů změna úchopu z důvodu 

bolestivých nehtů 

- vyšetření kloubní vůle krční páteře nebylo možno provést vzhledem k nově 

transplantovaným plochám na hlavě, hlava ovázána obvazem 

Tabulka č. 13 – Výstupní vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové 

 Směr pružení PHK LHK 

Distální kloub 

radioulnární  
dorzopalmárně BPN BPN 

Radiocarpální 

kloub 

dorzálně BPN BPN 

radiálně BPN BPN 

Mediocarpální 

kloub 
palmárně BPN BPN 

Carpometacarpální 

kloub (I.) 
dorzopalmárně BPN BPN 

Hlavičky 

metacarpů 
dorzopalmárně BPN BPN 
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Os pisiforme laterolaterálně BPN BPN 

distálně BPN BPN 

MP klouby  

(I. – V.) 

dorzálně BPN BPN 

palmárně BPN BPN 

laterolaterálně BPN BPN 

IP1 klouby  

(I. – V.) 

dorzálně BPN BPN 

palmárně omezení u I. IP1 omezení u IV. a V. IP1 

laterolaterálně omezení III. - V. IP1 omezení u V. IP1 

rotace BPN BPN 

IP2 klouby  

(I. – IV.) 

dorzopalmárně BPN BPN 

laterolaterálně BPN BPN 

rotace BPN BPN 

 

3.6.9 Orientační vyšetření úchopů 

- dominantní PHK, při vyšetřování využití různých pomůcek 

Tabulka č. 14 – Výstupní vyšetření úchopů 

Úchop PHK LHK 

Špetka nesvede nesvede 

Štipec nehtový svede, ale jemný úchop, bolest nehtů 

Štipec bříškový 1. a 2. prst svede svede 

Štipec bříškový 1. a 3. prst svede svede 

Štipec bříškový 1. a 4. prst svede svede 

Štipec bříškový 1. a 5. prst provede neúplně (0,5 cm) provede neúplně (0,5 cm) 

Klíčový úchop (laterální) svede svede 

Válcový úchop svede svede 

Kulový úchop svede svede 

Háčkový úchop svede svede, ale širší 

 

3.6.10   Orientační neurologické vyšetření 

- pacient je orientován místem, časem, osobou, bez poruchy vědomí, bez poruchy řeči 

bez mentální retardace, celkový vzhled bez zjevné patologie. 

Vyšetření hlavových nervů 

- n. I. – n. XII. – bez patologického nálezu 
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Vyšetření čití na HKK 

 - Povrchové čití (taktilní, algické, termické) – BPN, symetrické bilaterálně – na 

dorsální straně rukou cítí, ale trochu méně než na zdravé kůži 

 - Hluboké čití (polohocit, pohybocit) – BPN bilaterálně 

Vyšetření reflexů (monosynaptických) 

- bicipitový (C5 – C6) – normoreflexie bilaterálně 

- tricipitový (C7) – normoreflexie bilaterálně 

- flexorový (C8) – normoreflexie bilaterálně 

Mozečkové funkce 

- taxe, diadochokinéza – BPN bilaterálně 

 

3.6.11   Vyšetření základních hybných stereotypů (dle Jandy) 

Flexe trupu 

- při tomto vyšetření byla na nejnutnější dobu LDK vyndána ze závěsu 

- v počátku pohybu náznak předsunu hlavy, dále postupná flexe šíje i trupu, zvládne 

i s plantární flexí, při plantární flexi proti odporu se pacient nezvedne  

Flexe krku 

- v počáteční fázi mírný předsun hlavy, poté obloukovitá flexe šíje  

Abdukce v ramenním kloubu 

- nelze vyšetřit z důvodu indikovaného klidu na lůžku s elevací LDK v závěsu 

Klik 

- nelze vyšetřit z důvodu indikovaného klidu na lůžku s elevací LDK v závěsu 

 

3.6.12   Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

- vyšetření probíhalo vleže na lůžku, z důvodu omezeného prostoru a nově 

transplantovaných ploch (zavázané) na hlavě pacienta nebylo možné provést vyšetření 

m. levator scapulae, m. trapezius a m. sternocleidomastoideus 
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- hodnocení: 0 - norma, 1 - mírné zkrácení, 2 - velké zkrácení 

 

 - M. pectoralis major - část sternální dolní   P – st. 1  L – st. 1 

  - část stern. střední a horní  P – st. 1  L – st. 1 

  - část clavic. a m. pect. minor P – st. 0  L – st. 0 

 

3.6.13   Vyšetření reflexních změn (dle Lewita) 

- byly vyšetřeny reflexní změny na HKK a v oblasti krku 

- patologické změny zjištěny především z dorsální strany zápěstí, kde začíná jizevnatá 

plocha transplantátu – tahem jizvy je zde kůže více napjatá, manuálně lze ještě dopružit, 

posunlivost bez patologického nálezu, kromě spojení s jizvou, zde posunlivost stále 

mírně vázne 

- fascie v oblasti krční páteře, CTh přechodu byly vyšetřeny v polosedu, 

bez patologického nálezu, fascie v oblasti paží a předloktí bez patologického nálezu, 

pruží, měkká bariéra 

- zvýšené napětí svalů nalezeno bilaterálně v m. sternocleidomastoideus, ve středních 

vláknech m. trapezius a ve sternální části m. pectoralis major 

 

3.6.14   Vyšetření ADL 

- pacient má nyní indikován dočasně klid na lůžku, bez problémů zvládá přesuny 

na lůžku, vertikalizace je kontraindikována, jinak pacientovi nedělá problém, stejně tak 

jako chůze, sám se nají, oblékne (kromě malých knoflíků a natažení tlakových  

rukavic – problém se zachytáváním roztřepených nehtů), hygienu zvládá též bez pomoci 

- limitující je omezená palmární flexe rukou spojená s bolestí a bolestivé nehty, nyní 

také indikovaný klid na lůžku 
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Barthelův test (Příloha č. 10 – Vstupní i výstupní Barthelův test) 

- hodnocení – vysoce závislý (0 – 40 bodů), závislost středního stupně (45 – 60 bodů), 

lehká závislost (65 – 95 bodů), nezávislost (100 bodů) 

- pacient dosáhl součtu 95 bodů, je lehce závislý 

 

3.6.15   Závěr vyšetření 

 V tuto chvíli má pacient indikován klid na lůžku se závěsem LDK (od kolene 

do půli stehna obvaz), ze které mu byl odebrán dermoepidermální štěp 

na autotransplantaci nedohojené plochy v parieto-occipitální části hlavy. Nyní 

3. pooperační den. Z tohoto důvodu nebylo možno provést některá vyšetření, ostatní 

byla provedena vleže na lůžku. Pacient je v tuto chvíli lehce závislý, ale pouze z důvodu 

kontraindikace pohybu. 

 Ze závěrečného vyšetření je vidět řada změn, ve většině případů jde o zlepšení 

stavu. Nejvýznamnější je výrazné zvýšení rozsahu aktivních i pasivních pohybů většiny 

drobných kloubů rukou do palmární flexe a také mírné zvýšení rozsahu pohybu 

při oddálení prstů, s tím je spojeno i mírné zlepšení úchopových schopností, špetku stále 

nesvede, bříškový štipec s V. prstem provede neúplně. Stále je výrazný rozdíl 

v pohyblivosti pravé a levé ruky. Na levé ruce je větší otok a menší rozsah pohybu. 

Antropometrické vyšetření ukázalo převážné snížení obvodů kolem IP a MP kloubů 

na P ruce a zvětšení na L ruce, které může být způsobeno otokem, i hypertrofií jizev, 

ke které dochází během cvičení a času stráveného bez kompresivních rukavic. Síla 

svalová se mírně zlepšila, ale stále přetrvává oslabení na stupeň 4 u některých svalových 

skupin (abdukce, addukce, opozice, flexe konečků prstů). Dále se podařilo odstranit 

většinu kloubních blokád u drobných kloubů ruky, omezené pružení směrem palmárním 

a laterolaterálním bilaterálně u některých prstů v IP1 kloubech. Přetrvává zkrácení 

sternálních vláken m. pectoralis major a předsun hlavy v počátku pohybu při vyšetření 

flexe trupu a šíje – terapie na tyto oblasti nebyla indikována ošetřujícím lékařem, 

ani supervizorem. Vyšetření reflexních změn je též beze změny, nejvýraznější změny 

jsou v okolí jizevnaté plochy obou rukou. Neurologické vyšetření bez patologického 

nálezu. 
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3.7 ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE 

Při porovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru je patrné 

zlepšení. Pacient pociťuje lepší schopnost v sebeobsluze, zejména co se týče jemné 

motoriky a možnosti palmární flexe prstů. Pacient je nyní 3. den po operaci a má 

indikován klid na lůžku, na počátku terapie byl plně mobilní, ve většině schopností 

samostatný, tudíž v této oblasti nelze příliš provést porovnání. V jemné motorice 

je mírný pokrok v úchopových testech, kde pravou rukou již svede pacient háček 

a snížila se vzdálenost při provedení bříškového štipce I. a V. prstu bilaterálně 

na 0,5 cm. V sebeobsluze týkající se jemné motoriky je výrazný pokrok, pacient může 

lépe manipulovat například s příborem (zvládne se bez problému sám najíst), 

s mobilním telefonem, lépe uchopí tužku, na počátku terapie nebyl schopen svléct 

ani navléct kompresivní rukavice, nyní je zvládne opatrně svléci, při navlékání má stále 

problém s delšími třepícími se nehty, které se o rukavice zachytávají. Pacient ale tím, 

že se naučil rukavice sundávat sám, příliš nedodržuje režim jejich nošení (neměl by 

bez nich být nikdy více než 2 hodiny). Při většině terapií, stejně tak jako při výstupním 

kineziologickém rozboru, měl pacient rukavice sundané již několik hodin před mým 

příchodem a cvičil, při čemž dochází ke zvyšování otoku a hypertrofii jizev. Toto 

je pravděpodobně příčinou viditelného zhoršení při antropometrickém vyšetření na levé 

ruce, i vzhledem k tomu že je celkově v horším stavu (dle pacienta byla i hůře 

popálená). Na pravé ruce došlo kromě III. prstu ke zlepšení. 

Tabulka č. 15 – Porovnání antropometrického vyšetření 

Obvod přes proximální  

interphalangeální kloub (cm) 

Před terapií Po terapii 

PHK LHK PHK LHK 

1. prst 7,7 7,3 7,6 7,4 

2. prst 7,3 7,7 7,2 7,8 

3. prst 7,7 8,1 7,8 8,1 

4. prst 7,4 7,7 7,2 7,7 

5. prst 6,5 7 6,2 7,2 
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Došlo také ke snížení bolestivosti při strečinku jizev do palmární flexe. 

Tabulka č. 16 – Porovnání bolesti 

Stupeň bolesti Před terapií Po terapii 

Pravá ruka 5/10 3/10 

Levá ruka 7/10 6/10 

Nehty bilaterálně 9/10 9/10 

 

 Nejvýraznější pokrok je znatelný u rozsahu aktivních i pasivních pohybů v MP, 

IP1 a IP2 kloubech do palmární flexe i v možnosti maximálního oddálení sousedních 

prstů bilaterálně, což potvrzuje goniometrické vyšetření (dle Jandy). Zhoršení je pouze 

v IP1 kloubu 4. a 5. prstu při aktivním pohybu do extenze, kde pacient nedokáže prsty 

úplně propnout, pasivně to však lze.  

Tabulka č. 17 – Porovnání rozsahu aktivních pohybů v kloubech 

 Před terapií Po terapii 

Aktivní pohyb PHK LHK PHK LHK 

Palec - MP S 0-0-35 S 0-0-35 S 0-0-45 S 0-0-50 

Palec - IP S 0-0-25 S 0-0-55 S 0-0-30 S 0-0-70 

MP klouby  

2. prst S 0-0-70 S 0-0-35 S 0-0-80 S 0-0-40 

3. prst S 0-0-70 S 0-0-50 S 0-0-80 S 0-0-60 

4. prst S 0-0-75 S 0-0-40 S 0-0-85 S 0-0-55 

5. prst S 0-0-75 S 0-0-40 S 0-0-80 S 0-0-50 

IP1 klouby  

2. prst S 0-0-75 S 0-0-65 S 0-0-85 S 0-0-85 

3. prst S 0-0-85 S 0-0-75 S 0-0-100 S 0-0-90 

4. prst S 0-0-85 S 0-0-85 S 0-0-95 S 5-5-100 

5. prst S 0-0-85 S 0-0-80 S 0-0-90 S 5-5-90 

IP2 klouby  

2. prst S 0-0-50 S 0-0-25 S 0-0-55 S 0-0-35 

3. prst S 0-0-45 S 0-0-45 S 0-0-55 S 0-0-55 

4. prst S 0-0-45 S 0-0-45 S 0-0-50 S 0-0-60 

5. prst S 0-0-40 S 0-0-35 S 0-0-60 S 0-0-50 

 

  



 

77 
 

Tabulka č. 18 – Porovnání rozsahu pasivních pohybů v kloubech 

 Před terapií Po terapii 

Pasivní pohyb PHK LHK PHK LHK 

Zápěstí S 75-0-85 S 70-0-80 S 80-0-90 S 75-0-80 

F 40-0-30 F 40-0-25 F 40-0-30 F 40-0-25 

Palec - MP S 0-0-45 S 0-0-40 S 0-0-60 S 0-0-50 

Palec - IP S 0-0-30 S 0-0-60 S 0-0-35 S 0-0-75 

MP klouby  

2. prst S 0-0-75 S 0-0-45 S 0-0-90 S 0-0-50 

3. prst S 0-0-80 S 0-0-55 S 0-0-90 S 0-0-65 

4. prst S 0-0-80 S 0-0-55 S 0-0-95 S 0-0-60 

5. prst S 0-0-80 S 0-0-50 S 0-0-90 S 0-0-60 

IP1 klouby  

2. prst S 0-0-85 S 0-0-75 S 0-0-95 S 0-0-85 

3. prst S 0-0-90 S 0-0-85 S 0-0-100 S 0-0-95 

4. prst S 0-0-95 S 0-0-95 S 0-0-100 S 0-0-100 

5. prst S 0-0-95 S 0-0-85 S 0-0-95 S 0-0-95 

IP2 klouby  

2. prst S 0-0-50 S 0-0-30 S 0-0-60 S 0-0-40 

3. prst S 0-0-50 S 0-0-50 S 0-0-60 S 0-0-60 

4. prst S 0-0-45 S 0-0-55 S 0-0-55 S 0-0-65 

5. prst S 0-0-55 S 0-0-40 S 0-0-65 S 0-0-50 

 

Tabulka č. 19 – Porovnání maximálního oddálení sousedních prstů 

 Před terapií Po terapii 

Aktivní pohyb PHK LHK PHK LHK 

1. – 2. prst 70° 65° 70° 65° 

2. – 3. prst 30° 25° 30° 30° 

3. – 4. prst 25° 25° 30° 30° 

4. – 5. prst 30° 30° 35° 35° 

Pasivní pohyb PHK LHK PHK LHK 

1. – 2. prst 75° 70° 75° 70° 

2. – 3. prst 40° 35° 40° 40° 

3. – 4. prst 35° 35° 40° 40° 

4. – 5. prst 40° 40° 45° 45° 
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Malé pokroky jsem zaznamenala i v orientačním vyšetření svalové síly, kde je 

ale většina pohybů prováděna v omezeném rozsahu pohybu. 

Tabulka č. 20 – Porovnaní orientačního vyšetření svalové síly 

  Před terapií Po terapii 

Oblast Pohyb PHK LHK PHK LHK 

Zápěstí radiální dukce 4 4 5 5 

 ulnární dukce 4 4 5 5 

Prsty  

(II. – V.) 

flexe MP kloubů 5 5 5 5 

flexe IP1 kloubů 5 5 5 5 

flexe IP2 kloubů 4- 4- 4 4 

extenze 5 5 5 5 

addukce 4 4 4+ 4 

 abdukce 2., 5. prstu 4 4 4 4 

abdukce 3., 4. prstu 3 3 4- 4- 

opozice 5. prstu 4 4 4 4 

 

Ze vstupního a výstupního vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové vyplývá, 

že se podařilo odstranit některé kloubní blokády, ale stále je omezené pružení směrem 

palmárním a laterolaterálním v IP1 některých prstů pravé i levé ruky. 

Tabulka č. 21 – Porovnání kloubní vůle 

  Před terapií Po terapii 

Kloub Směr pružení PHK LHK PHK LHK 

Carpometacarpální  

kloub (I.) dorzopalmárně BPN 

omezené 

pružení 

volárně 

BPN BPN 

MP klouby  

(I. – V.) 

dorzálně BPN BPN BPN BPN 

palmárně 
omezení  

u I. MP 

omezení 

u I. a III. 

MP 

BPN BPN 

laterolaterálně 

omezení  

III. - V. 

MP 

BPN BPN BPN 

  



 

79 
 

IP1 klouby  

(I. – V.) 

dorzálně BPN BPN BPN BPN 

palmárně 
omezení u 

I. IP1 

omezení  

u IV. a V. 

IP1 

omezení 

u I. IP1 

omezení  

u IV. a V. 

IP1 

laterolaterálně 

omezení 

II. - V. 

IP1 

omezení  

u III. a V. 

IP1 

omezení 

III. - V. 

IP1 

omezení 

u V. IP1 

rotace BPN BPN BPN BPN 

 

Dle těchto výsledků a subjektivních pocitů pacienta lze terapii celkově hodnotit 

pozitivně, je ale třeba v započaté terapii a především autoterapii pokračovat intenzivně 

dále.  Spolupráce s pacientem byla bezproblémová, pacient pravidelně a často prováděl 

autoterapii i další cvičení. Bylo by ale třeba, aby pacient více dodržoval režim nošení 

kompresivních rukavic, na který byl opakovaně upozorňován, včetně vysvětlení jeho 

významu. Pacient byl poučen o základních principech péče o jizvu a o autoterapii. 

Z použitých metod bych hodnotila jako pravděpodobně nejúčinnější zejména 

metodu strečinku jizev s výdrží, tlakovou masáž, vyvazování, metodu „place and hold“ 

a mobilizace periferních kloubů, která se u této diagnózy provádí i u kloubů u kterých 

není omezená kloubní vůle, jako metoda prevence vzniku kloubních blokád. Dále je 

velmi důležitý nácvik jemné motoriky bez i s využitím nejrůznějších pomůcek, 

posilování prstů a rukou s pomocí molitanových míčků různých velikostí, proti odporu 

kompresivních rukavic i s využitím dalších pomůcek. Jako téměř celodenní terapie 

slouží již zmiňované kompresivní rukavice, které snižují otok rukou a prstů a působí 

proti vzniku hypertrofických jizev. 
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4 ZÁVĚR 

Zpracování této bakalářské práce mi pomohlo získat ucelený přehled 

o problematice popáleninových traumat. S problematikou popálených pacientů 

a s těmito pacienty osobně jsem se setkala v rámci měsíční praxe ve FNKV poprvé. 

Rehabilitace těchto pacientů má svá specifika, u této diagnózy má bolest při terapiích 

pouze informační charakter a není kontraindikací, proto je často práce fyzioterapeuta 

na tomto oddělení i emočně náročná. Pacienti i přes rozsáhlá postižení a často 

depresivní náladu aktivně spolupracují a uvědomující si velký význam rehabilitace 

a především jejich spolupráce a dodržování určitých opatření. 

Celkově bych zhodnotila informace získané zpracováním této práce 

a absolvováním praxe jako velmi přínosné. Pracovišť se specializací na popáleninové 

úrazy je velmi málo a je proto zajímavé se s těmito pacienty setkat a dozvědět se o této 

diagnóze více, i z toho důvodu, že léčebné i rehabilitační postupy jsou u těchto pacientů 

velmi specifické. Díky ochotě vedoucích fyzioterapeutů během praxe jsem získala nové 

poznatky a informace o této diagnóze a používaných fyzioterapeutických postupech. 

Hlavním cílem ve speciální části této práce bylo zvýšení rozsahu pohybů 

v jednotlivých drobných kloubech rukou a zlepšení jemné motoriky, což se z velké části 

podařilo, proto bych hodnotila terapie jako pozitivní. Přestože byl pacient velmi aktivní 

a ochotný spolupráce, často nedodržoval režim nošení kompresivních rukavic, i přes 

opakované upozorňování na jejich velký význam, proto se pravděpodobně otok příliš 

nezmenšoval a jizvy byly stále mírně hypertrofické. Pouze při dodržení těchto opatření 

a dlouhodobou a důslednou rehabilitací lze dosáhnout výraznějších pozitivních 

výsledků. 

 

  



 

81 
 

5 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

1. ABU-SITTAH, G. S., et al. Thermal injury to the hand: review of the literature. 

Annals of Burns and Fire Disasters, 2011, roč. 24, č. 4, s. 175-185. 

2. BANIARI, E.; ZANIACKÁ, M. Súčasné názory na liečbu popálenin. Rehablitácia, 

1995, roč. 28, č. 3, s. 170-175. 

3. BLÁHA, J. Rehabilitace fyzická a psychická. Lékařské listy: příloha 

Zdravotnických novin, 2001, roč. 50, č. 24, s. 17. 

4. BLUMENFIELD, M.; SCHOEPS, M. M. Psychological care of the burn and 

trauma patient. 1st ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1993, 265 s.  

ISBN 0-683-00876-5. 

5. BROŽ, L. Chirurgické řešení rozsáhlých popálenin. Lékařské listy: příloha 

Zdravotnických novin, 2001, roč. 50, č. 24, s. 9. 

6. BRYCHTA, P. 2001a. Ambulantní péče o nezávažné popáleniny. [online]. 2001. 

[cit. 2013-3-16]. Dostupné z: < http://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu>. 

7. BRYCHTA, P. 2001b. Péče o jizevnaté plochy po popálení. [online]. 2001.  

[cit. 2013-3-16]. Dostupné z: < http://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu>. 

8. BRYCHTA, P. 2001c. Přednemocniční péče o termický úraz. [online]. 2001.  

[cit. 2013-3-16]. Dostupné z: < http://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu>. 

9. BRYCHTA, P.; FRANCŮ, M. Vybrané kapitoly z plastické chirurgie 

a popáleninové medicíny. [online]. 2000. [cit. 2013-3-16]. Dostupné z: 

<www.med.muni.cz/Traumatologie/Popaleniny/Popaleniny.htm>. 

10. ČELKO, A. M. Dětské úrazy a popáleniny: nemocniční studie případů dětských 

pacientů hospitalizovaných s popáleninovým úrazem. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 

72 s. ISBN 80-7262-189-0. 

11. ČIHÁK, R., DRUGA, R.; GRIM, M. Anatomie 3. 2., upr. a dopl. vyd. 

Praha: Grada, 2004, 673 s. ISBN 978-80-247-1132-4. 

12. DEMLING, R. H.; LALONDE,CH. Burn trauma. 1. ed. New York: Thieme 

Medical Publishers, 1989. ISBN 0-86577-218-9. 

13. DOLEČEK, R.; KALINA, J. Léčení popálených. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1970, 

351 s. 

14. ESSELMAN, P. C., et al. Burn Rehabilitation. State of the Science, American 

Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 2006, roč. 85, č. 4, s. 383-413.  



 

82 
 

15. FANG, Z. Modern Treatment of Severe Burns. 1. vyd. Berlín: Springer - Verlag, 

1992. ISBN 3-540- 54028-8. 

16. FRANCŮ, M.; HODOVÁ, S. Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční 

chirurgii a léčbě popálenin. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, 163 s. ISBN 978-80-7013-537-2. 

17. GRABCOVÁ, M. Komplexní rehabilitace po popálení ruky. Praha, 2008. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta. Vedoucí práce Tomáš 

Křížek. 

18. HALADOVÁ, E. Léčebná tělesná výchova: cvičení. 1. vyd. Brno: Institut pro další 

vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997, 134 s. ISBN 80-7013-236-1. 

19. HERNDON, D. Total burn care. 2. ed. London: W. B. Saunders, 1996, 597 s. 

ISBN 7-7020-1827-9 

20. HUNTER, J. M., et al. Rehabilitation of the hand: Surgery and therapy. 2. svazek. 

4. ed. Mosby, 1995, 1901 s. ISBN 978-0801671258. 

21. CHIBURIS, L., et al. Ethics and rehabilitation of the patient with severe burns. 

Journal of Burn Care and Rehabilitation, 1997, roč. 18, č. 5, s. 443-446. 

22. KAMOLZ, L. P., et al. The surgical treatment of acute burns. Journal of European 

Surgery, 2006, roč. 38, č. 6, s. 417-423. 

23. KAPOUNKOVÁ, Z. Popáleninový šok. Lékařské listy: příloha Zdravotnických 

novin, 2001, roč. 50, č. 24, s. 6. 

24. KECK, T. L. Physical therapy acute burn evaluation tool. Journal of Burn Care and 

Rehabilitation, 1999, roč. 20, č. 4, s. 321-324. 

25. KOLLER, J. Starostlivosť o popálených v ambulancii praktického lekára. 

Via praktika, 2005, roč. 2, č. 11, s. 458-462. 

26. KÖNIGOVÁ, R. Komplexní léčba popálenin. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, 455 s. 

ISBN 80-7169-416-9. 

27. KÖNIGOVÁ, R. Rozsáhlé popáleninové trauma. 2., přeprac. vyd. 

Praha: Avicenum, 1990, 304 s. ISBN 80-201-0085-7. 

28. KÖNIGOVÁ, R.; BLÁHA, J. Komplexní léčba popáleninového traumatu. 1. vyd. 

Praha: Karolinum, 2010, 430 s. ISBN 978-80-246-1670-4. 

29. KÖNIGOVÁ, R.; PONDĚLÍČEK, I. Rekonstrukce a rehabilitace u popáleninového 

traumatu. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1983, 279 s. 



 

83 
 

30. KŘÍŽEK, T. Komplexní rehabilitace u popálených - prezentace. [online]. FNKV. 

[cit. 2013-3-16]. Dostupné z: <www.ipvz.cz/akce/dokumenty/256-ipvz%2018-

11.pdf> 

31. KŘÍŽEK, T. Rehabilitace popálených. Diagnóza v ošetřovatelství, 2006, roč. 2, 

č. 4, s. 163. ISSN 1801-1349.  

32. KUKLA, L. Popáleniny-vážný problém dětské traumatologie. Zdravotnické 

Noviny, 2010, roč. 59, č. 29, s. 11. ISSN 0044-1996.  

33. LEHEČKOVÁ, J.; KOLAŘÍKOVÁ, K. Nekrektomie a autotransplantace jako 

nedílná součást léčby popálenin. Sestra, 2008, roč. 18, č. 11, s. 18-19.  

ISSN 1210-0404.  

34. LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 4. přeprac. a rozš. vyd. 

Leipzig: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 1996, 347 s.  

ISBN 3-335-00401-9.  

35. MAREŠOVSKÝ, Lukáš. Komplexní rehabilitace po popálení obličeje a krku. 

Praha, 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta. Vedoucí 

práce Tomáš Křížek. 

36. MCCAULEY, R. L. Functional and aesthetic reconstruction of burned patients. 

1. ed. Boca Raton: Taylor & Francis, 2005, 579 s. ISBN 0-8247-2583-2. 

37. MOSKALYKOVÁ, M. Jizvy a jejich léčba. Zdravotnické noviny, 2003, roč. 52, 

č. 16, s. 18. 

38. NAŇKA, O.; ELIŠKOVÁ, M.; ELIŠKA, O. Přehled anatomie. 2., dopl. a přeprac. 

vyd. Praha: Galén, 2009, 416 s. ISBN 978-80-7262-612-0. 

39. NĚMCOVÁ, D. Silikonové gely v léčbě keloidních a hyperplastických jizev. 

Lékařské listy: příloha Zdravotnických novin, 1998, roč. 47, č. 5, s. 11. 

40. PODĚBRADSKÝ, J.; VAŘEKA, I. Fyzikální terapie I. 1. vyd. Praha: Grada, 1998, 

264 s. ISBN 80-7169-661-7. 

41. POKORNÝ, V., et al. Traumatologie. 1.vyd. Praha: TRITON, 2002. 305s.  

ISBN 80-7254-277-X  

42. RYCHLÍKOVÁ, E. Funkční poruchy kloubů končetin: diagnostika a léčba. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2002, 256 s. ISBN 80-247-0237-1.  

43. SHERIDAN, R. L. Burn Care: results of technical and organizational progress. 

JAMA – CS, 2004, roč. 12, č. 2, s. 135. 



 

84 
 

44. STALEY, M.; RICHARD, R. Critical pathways to enhance the rehabilitation 

of patients with burns. Journal of Burn Care and Rehabilitation, 1996, roč. 17, č. 6, 

s. 12-14. 

45. ŠIMKO, Š. Ošetrovanie popálených. 1. vyd. Martin: Osveta, 1985, 222 s. 

46. ŠIMKO, Š.; KOLLER, J. Popáleniny. 1. vyd. Martin: Osveta, 1992.  

ISBN 80-217-0427-6. 

47. ŠIMŮNKOVÁ, P. Typy ran a jejich ošetřování. Sestra, 2008, č. 7-8, s. 48. 

48. TROJAN, S. Lékařská fyziologie. 4., přeprac., dopl. vyd. Praha: Grada, 2003, 771 s. 

ISBN 80-247-0512-5. 

49. VRABEC, R. 1974a. Chirurgie popálenin. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1974, 112 s. 

50. VRABEC, R. 1974b. Zásady ošetřování popáleninových úrazů. Praha: Avicenum, 

1974, 36 s. 

51. WRIGHT, P. C. Fundamentals of acute burn care and physical therapy 

management. Journal of the American Physical Therapy Association, 1984, roč. 64, 

s. 1217-1231. 

52. XU, R. X. Burns regenerative medicine and therapy. 1. ed. Basel: Karger, 2004, 

152 s.  ISBN 3-8055-7661-7. 

53. ZEMAN, M., et al. Chirurgická propedeutika. 2. přeprac. a dopl. vyd. 

Praha: Grada, 2000, 520 s. ISBN 80-7169-705-2.  

  



 

85 
 

6 PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 – Souhlas etické komise UK FTVS 

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

Příloha č. 3 – Seznam zkratek 

Příloha č. 4 – Seznam tabulek 

Příloha č. 5 – Stavba kůže s ilustrací hloubky popálení 

Příloha č. 6 – Závislost teploty kůže na délce expozice 

Příloha č. 7 – Uvolňující nářezy 

Příloha č. 8 – Grafické znázornění a hodnocení rozsahu popálenin pacienta 

Příloha č. 9 – Vancouver Scar Scale 

Příloha č. 10 – Vstupní i výstupní Barthelův test  

Příloha č. 11 – Fotografie pacienta při přijetí (13. 12. 2012) 

Příloha č. 12 – Fotografie pacienta při propuštění (4. 2. 2013) 

Příloha č. 13 – Kompresivní (elastické) rukavice 

  



 

 

Příloha č. 1 – Souhlas etické komise UK FTVS 

  



 

 

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie, včetně fotografií, v rámci bakalářské 

práce na FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření 

a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 

že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu otázky, 

na které mi řádně odpověděl.  

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií.  

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie.  

 

 

Datum:………………………………………  

 

Osoba, která provedla poučení:………………………………………  

 

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………………  

 

Vlastnoruční podpis pacienta:……………………………………. 

  



 

 

Příloha č. 3 – Seznam zkratek 

AA – alergologická anamnéza 

ADL – activities of daily living (aktivity běžného denního života) 

BMI – body mass index (index tělesné hmotnosti) 

BPN – bez patologického nálezu 

BSA – body surface area (plocha těla) 

CM – carpometacarpální kloub 

č. – číslo 

DK (DKK) – dolní končetina (dolní končetiny) 

DM – diabetes mellitus 

FA – farmakologická anamnéza 

FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

HK (HKK) – horní končetina (horní končetiny) 

IP1 – proximální interphalangeální kloub 

IP2 – distální interphalangeální kloub 

JIP – jednotka intenzivní péče 

L – levá 

LDK / LHK – levá dolní končetina / levá horní končetina 

LTV – léčebná tělesná výchova 

MP – metacarpophalangeální kloub 

NO – nynější onemocnění 

OA – osobní anamnéza 

P – pravá 

p. o. – per os (podání ústy) 

PA – pracovní anamnéza 

PDK / PHK – pravá dolní končetina / pravá horní končetina 

RA – rodinná anamnéza 

RZS – rychlá záchranná služba 

SA – sociální anamnéza 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIPS – spina iliaca posterior superior 

Tbl. – tableta / y 

TF – tepová frekvence  
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