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Abstrakt:

Název  práce:  Kazuistika  fyzioterapeutické  péče  o  pacienta  s  diagnózou  levostranné 

nadkolenní amputace. 

Cíle práce: Shrnutí teoretických poznatků a zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou 

levostranné nadkolenní amputace.

Souhrn:  Práce  se  skládá  z   obecné  a  speciální  části.   Obecná  část  obsahuje  popis 

anatomie a kineziologie dolní končetiny. Dále jsou zde uvedeny informace vztahující 

se k amputacím, příčinám jejich vzniku, komplikacím, protetice a rehabilitaci z pohledu 

fyzioterapie.  Ve  speciální  části  je  zpracovaná  kazuistika  pacienta  po  levostranné 

transfemorální  amputaci,  která  zahrnuje  vstupní  vyšetření,  průběh  terapie,  výstupní 

vyšetření a zhodnocení efektu terapie.

Klíčová slova: amputace, diabetes mellitus, rehabilitace

Abstract:

Title: Casuistry of physiotherapy care for a patient with a diagnosis of left above-knee 

amputation. 

Aim: To summarize the theoretical findings and casuistry of patients with a diagnosis of 

left above-knee amputation 

Summary:  The work consists of general and special parts. The general part includes a 

description of the anatomy and kinesiology of the lower limb. Furthermore, It present 

information  relating  to  amputations,  the  causes  of  their  formation,  complications, 

prosthetics and rehabilitation from the perspective of physiotherapy. The special part 

includes a casuistry of a patient treated for left-sided transfemoral amputation, which 

includes entrance examination, the course of therapy, final examination and evaluation 

of the effect of treatment. 

Keywords: amputation, diabetes mellitus, rehabilitation
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Seznam použitých zkratek

ADL – activities of daily living

BMI – body mass index

DK/DKK – dolní končetina/y

DM – diabetes mellitus

FH – francouzská hůl

HK/HKK – horní končetina/y

IP – interfalangeální

PHK – pravá horní končetina

PDK – pravá dolní končetina

PIR – postizometrická relaxace

SIAS – spina iliaca anterior superior

SIPS – spina iliaca posterior superior

TEN – tromboembolická nemoc

ThL – thorakolumbální
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1. Úvod

Cílem této práce je zpracování kazuistiky pacienta po levostranné nadkolenní 

amputaci a shrnutí teoretických poznatků týkajících se amputací.

Obecná část zahrnuje anatomii a kineziologii dolních končetin, příčiny vzniku 

amputací a jejich komplikace. Je zde věnován prostor diagnóze diabetes mellitus jako 

hlavní příčině amputací v ČR i ve světě.  Následně je zde uvedena fyzioterapeutická 

péče o pacienty po amputaci a základní poznatky z protézování.

Tato  kazuistika  byla  vypracována  v  Oblastní  nemocnici  Kladno  v  období 

od 20.1.2014 do 31.1.2014.
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2. Část obecná

2.1 Anatomie

2.1.1 Kosti a skloubení dolní končetiny

Dolní končetina začíná v oblasti pánve (pelvis), která se skládá ze tří kostí, spolu 

nazývaných os coxae, tedy kost pánevní.. Je to os ilium,  os ischii  a os pubis. Tyto tři 

kosti v době růstu setkávají v místě jamky kyčelního kloubu zvaném acetabulum. Zde, 

v articulatio coxae, nasedá femur, největší a nejsilnější kost těla. Spojení mezi stehnem 

a bércem tvoří articulatio genus, v této části se nachází i další kost, patella. Bérec tvoří 

tibia a fibula , vzájemně spojené pomocí articulatio tibulofibularis v proximální části 

a syndesmosi tibiofibularis v části distální.

Zde už se nachází  noha a její  nejproximálnější  kost  talus,  spojený s bércem 

v místě articulatio talocruralis.  Articulatio subtalaris spojuje talus a calcaneus. Ten 

je  spojen  s  talem  ještě  pomocí  articulatio  talocalcaneonavicularis,  kde  dochází 

ke spojení  talu,  calcaneu  a  os  naviculare. Calcaneus  směrem  k akru  přiléhá 

k os cuboideum v  kloubu  articulatio  calcaneocuboidea.  Dvě  poslendí  zmíněné 

skloubení  tvoří  takzvaný  Chopartův  kloub,  artuculatio  tarsi  transversa, kde 

se provádějí amputace v distální části nohy. Os naviculare a tři kosti ossa cuneiformia 

spojuje  articulatio  cuneonavicularis.  Distální  plochy   kosti  krychlové  a  kostí 

klínových spojuje s  ossa metatarsi articulatio tarsometatarsales. Kosti  nártní jsou 

ještě  ve vzájemném kontaktu  v  articulationes  intermetatarsales.  Tyto dvě poslední 

skloubení  tvoří  Lisfrankův  kloub,  kde  rovněž  dochází  k  amputacím.  Na  těchto  pět 

nárntních kostí navazují  v distální části  skrze  articulationes metatarsophalangeales 

články  prstců,  ossa  digitorum.  Articulationes  interphalangeales  pedis jsou 

nejdistálnější a nejmenší klouby nohy, spojující články prstců (Čihák 2002).

2.1.2 Svaly dolní končetiny

Na přední straně kyčelního kloubu se nacházejí svaly m.psoas minor et major 

a m.iliacus. Jejich hlavní funkce je flexe v kyčelním kloubu.

Zadní  stranu  kyčelního  kloubu  tvoří  povrchová  a  hluboká  vrstva  svalů. 
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V povrchové  jsou  to  svaly  mm.glutei  (minimus,  medius  et  maximus) a  m.tensor 

fascia latae.  Provádějí abdukci, rotaci a extenzi v kyčelním kloubu. Hlubokou vrstvu 

tvoří  m.piriformis,  m.gemelus  superior  et  inferior,  m.obturatorius  internus 

a m.quadratus femoris. Všechny se řadí mezi zevní rotátory.

Svaly stehna rozdělujeme na přední, vnitřní a zadní stranu. V přední části to jsou 

m.quadriceps  femoris  a  m.sartorius. Provádějí  hlavně  extenzi  v  kolenním kloubu 

a pomocnou flexi v kloubu kyčelním, m.sartorius i pomocnou flexi v koleni. Vnitřní 

strana  stehna  je  tvořena  m.adductor  magnus,  brevis  et  longus,  m.pectineus, 

m.obturatorius  externus  a  m.gracilis. Jejich  funkcí  je  hlavně addukce  v  kyčelním 

kloubu, částečně také zevní rotace.  Zadní stranu tvoří  dvoukloubové svaly m.biceps 

femoris,  m.semitendinosus  a  m.semimembranosus.   Způsobují  flexi  kolenního 

kloubu a pomocnou extenzi v kloubu kyčelním.

Svaly  bérce  dělíme  na  přední,  laterální  a  zadní  skupinu.  Přední  skupina 

je složená z m.tibialis anterior, m.extensor digitorum longum a m.extensor hallucis 

longus.  Funkčně  to  jsou  extensory  a  supinátory  nohy.  Laterální  skupinu  tvoří 

m.fibularis  longus  et  brevis.  Jsou  to  pronátory  a  flexory  nohy.  Zadní  skupina 

je ze svalů  m.triceps surae, m.plantaris, m.popliteus, m.tibialis posterior, m.flexor 

digitorum longus a flexor hallucis longus. Jedná se o flexory nohy a prstců

Svaly samotné nohy se delí na svaly hřbetu, malíku,  palce a střední skupiny. 

Na hřbetu jsou  m.extensor digitorum brevis, m.extensor hallucis brevis. Jak názvy 

napovídají, jedná se o extenzory prstů a palce. Svaly malíku jsou  m.abductor digiti 

minimi,  m.flexor  digiti  minimi  brevis  a  m.opponens  digiti  minimi.  Funkcí 

jeabdukce, flexe a addukce malíku. Palec ovládají svaly m.abductor hallucis, m.flexor 

hallucis  brevis  a  m.adductor hallucis.   Funkcí  je  abdukce,  flexe a  addukce palce. 

Střední  skupina  pak  sestává  z  m.flexor  digitorum  brevis,  m.lumbricales  pedis, 

m.quadratus plantae,  m.interossei  pedis.  Starají  se o  flexi  prstců,  případně svírají 

a rozvírají vějíř prstců (Čihák 2002).
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2.2 Kineziologie dolní končetiny

Hlavní  funkcí  dolních  končetin  je  posturální  aktitiva,  opora  a  lokomoce 

vzpřímeného těla. Vzpřímená lokomoce probíhá jen prostřednictvím dolních končetin, 

vyznažují  se  tudíž  mohutnější  stavbou  kostí  i  svalů  a  omezenou  pohyblivostí 

v jednotlivých kloubech. To vše z důvodu zajištění větší stability vertikálního postavění 

těla (Dylevský 2009).

Kyčelní kloub je největší v lidském těle. Má nosnou i balančí funkci vzhledem 

k postavení trupu. Véle uvádí pro kyčelní kloub následující rozsahy pohybů: flexe do 

90° při extendovaném koleně a až 150° při flektovaném, extenze do 25°, abdukce asi do 

40°, addukce do 40° a zevní a vnitřní rotace, obě 45° (Véle 2006).

Kolenní  kloub  umožňuje  měnit  vzdálenost  trupu  od  podložky,  zkracuje 

a prodlužuje  délku  dolní  končetiny  při  chůzi,  což  pomáhá  k  nižším  nárokům 

na vychylování a stabilizaci trupu a tím pádem k větší ekonomizaci pohybu. Na jeho 

pohyb mají  vliv  jak svaly bérce tak i  svaly stehna,  které  jsou dvoukloubové.  Flexe 

v kolenním kloubu je možná do 120°, extenze je 0° (někdy se vyskytuje hyperextenze 

až do 15°). Rotace v koleni se zvětšují se zvyšující se flexí, jejich rozsah je pro zevní 

rotaci 15-30° a vnitřní maximálně 40° (Véle 2006, Dylevský 2009).

Noha zprostředkovává kontakt mezi tělem a podložkou a je přizpůsobena pro 

vzpřímenou lokomoci.  Je schopna terén uchopovat a zlepšovat tak potřebnou oporu. 

Jelikož je používaná k chůzi,  více plní  funkci  lokomoční než uchopovací,  na rozdíl 

od primátů. Pro prolínání dvou funkcí je její struktura velmi komplikovaná, podobně 

jako na  akru  horní  končetiny.  Pohyby v  hlezenním kloubu jsou dorzální  flexe  30°, 

plantární flexe až 50°. Pronace je 15° a supinace až 35°, spolu abdukcí a addukcí pak 

tvoří  everzi  a  inverzi.  Při  stoji  a  hlavně  chůzi  probáhají  četné  pohyby  ve  všech 

skloubeních nohy sloužcí pro lepší uchopení terénu a kontakt s ním (Véle 2006).

Pro vzpřímenou polohu těla (stoj) je zapotřebí extenze dolních končetin, která 

snižuje náročnost této polohy a umožňuje průmět těžiště mezi opornou bázi končetin. 

Vzpřímená poloha je řízena CNS, která neustále udržuje stabilitu těla pomocí souhry 

svalů a v případě výrazného vychýlení rozšíří opěrnou bázi pomocí úkroku. 
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Lokomoci můžeme rozdělit od nejranějších po nejvyspělejší fáze vývoje jedince. 

Vše začíná plazením na břiše, kde hlavní lokomoční funkci zastávají horní končetiny 

opřené o lokty a trup a končetiny jsou jen pasivně taženy. Plazení přechází v rychlejší 

plížení, u kterého již není kontakt trupu s podložkou tak velký a na lokomoci se podílejí 

jak horní tak i dolní končetiny. Po zvládnutí této fáze nastává lezení, používají se horní 

i dolní končetiny ale trup už není v kontaktu s podložkou. Opornou bazi zde tvoří ruce 

a kolena. V průběhu této fáze už začínají pokusy o vertikalizaci, nejdříve jen polohu 

s oporou  a  poté  i  bipedální  lokomoce  s  oporou.  Teprve  po  získání  schopnosti 

vzpřímeného postavení těla i ve stoji na jedné končetině je možná posturálně zajištěná 

bipedální  chůze.  Do té  doby je  to  také  možné,  ale  chybí  zde dostatečná stabilizace 

vzpřímené polohy,  kterou dítě  kompenzuje  rychlostí  chůze  a  hmotností  těla  jakožto 

setrvačníku. Při změně pohybu, ať už ve smyslu zastavění či změny směru,  dochází 

často k pádům.

Chůze je složitý sekvenční fázový pohyb dolních končetin cyklického charakteru 

se souhyby trupu a horních končetin.  Zapojuje se zde velké množství svalů,  jejichž 

vzájemná spolupráce je přesně načasována.  Jsou zde tři jasně oddělené pohybové fáze, 

kterými střídavě prochází obě dolní končetiny. Jsou to švihová fáze, oporná fáze a fáze 

dvojí opory

Švihová  fáze  začíná  odlepením  prstců  od  podložky,  druhá  dolní  končetina 

se nachází  v  oporné fázi.  Končetina se pohybuje vpřed,  v  kyčelním kloubu probíhá 

flexe,  v  kolenním  kloubu  v  prvních  dvou  třetichách  pohybu  také  flexe,  která 

se v poslední  třetině  mění  na  extenzi.  V  hlezenním  kloubu  je  dorzální  flexe 

(Bernaciková 2010).

Oporná fáze je uváděna dotykem paty s podložkou, končetina se stává opornou. 

Kontakt se postupně rozšiřuje z paty na celou plosku nohy. Nožní klenba uchopuje terén 

aby se vytvořil  spolehlivý kontakt  s  podložkou. Na toto navazuje postupné odvíjení 

chodidla od paty směrem k prstcům, pohybem končetiny je tělo posouváno dopředu 

a vzhůru. Fáze končí odvinutím palce a nastává opět fáze švihová. V kyčelním kloubu 

probíhá  extenze,  v  kolenním  flexe  a  v  hlezenním  kloubu  plantární  flexe 

(Véle 2006, Dylevský 2009).

Fáze dvojí opory se nachází mezi dvěmi předchozími, tvoří jejich přechod. Obě 
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dolní  končetiny  jsou  v  kontaktu  s  podložkou.  Odvíjení  špičky  jedné  končetiny 

je současně dopadem na patu druhé končetiny. Toto odlišuje chůzi od běhu, kde právě 

fáze dvojí opory chybí (Véle 2006, Dylevský 2009).

2.2 Diabetes mellitus

Jedná  se  o  skupinu  heterogenních  interních  onemocnění  postihujících 

metabolismus  inzulinu  způsobujících  hyperglykémii  a  další  navazující  metabolické 

poruchy  s  akutními  a  chronickými  následky.  Společným  znakem  všech  z  nich 

je hyperglykemie z důvodu nedostatečné sekrece nebo účinku inzulinu. Toto způsobuje 

narušení  transportu  glukózy  z  krve  do  buňěk.  Přidružené  příznaky  pro  diagnostiku 

diabetes  mellitus  (dále  jen  DM)  jsou  polyurie,  polydipsie  a  dehydratace  spolu 

s vyšetřením hladiny glukózy v krvi nalačno či po zátěži. Norma pro hladinu glukózy 

v krvi je <5,6mmol/l, samotný DM je diagnostikován od 7mmol/l výše. Hodnoty mezi 

jsou považovány za potenciálně rizikové pro rozvoj DM v budoucnosti, měly by u nich 

dojít k úpravě životního stylu a pacienti by měli být pravidelně kontrolováni. Ročně 

umře na diagnózu diabetes mellitus 23-tisíc pacientů (Horáček 2008, Zvolský 2013).

2.2.1 Typy DM

Řadí se sem diabetes mellitus 1.typu, diabetes mellitus 2.typu a poté jeho méně 

časté varianty. 

DM  1.typu  znamená  absolutní  nedostatek  inzulinu  z  důvodu  poruchy  jeho 

produkce,  diagnostikován  je  obvykle  už  v  dětství.  Pacienti  pro  přežití  potřebují 

pravidelné  a  dlouhodobé  podávání  inzulinu  spolu  s  úpravou  stravovacích  návyků, 

vhodná je také pravidelná fyzická aktivita. Používají se dlouhodobé náhradní preparáty 

podávané na noc a krátkodobé s rychlou působností podávané před každým hlavním 

jídlem. Pacient si hladinu glokózy pravidelně kontroluje pomocí glukometru (Horáček 

2008).

DM 2.typu je nejčastější formou tohoto onemocnění.  V České republice bylo 

v roce  2012  s  diagnoźou  diabetes  mellitus  přes  840-tisíc  lidí,  z  toho  nově 

diagnostikovaných 72 000. U mnoha lidí však tato choroba není nikdy diagnostikována, 
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odhady o jejich počtu hovoří až o 250-tisíci lidech. Na hypergylkemii se podílí nejvíce 

inzulinová rezistence, tedy snížená citlivost receptorů na inzulim, zejména ve svalech. 

Když už ani vyšší produkce inzulinu nedokáže kompenzovat hladinu glukózy v krvi, 

vzniká  DM  2.typu.  Vhodnou  terapií  je  zařazení  pravidelné  fyzické  aktivity  střední 

intenzity, která by měla být déletrvající a kontinuální. Fyzická aktivita by měla být opět 

doplněna  o  změnu  stravování.  Je  nejčastější  příčinou  amputací  dolních  končetin, 

komplikací  ischemických  chorob  dolních  končetin  a  významně  se  podílí  na  rozvoji 

dalších  tělesných  obtíží  spojených  s  obezitou.  Vyskytují  se  zde  také  některé 

kontraindikace pro pohybové aktivity, které ji ovšem nezakazují, ale výrazně ji upravují. 

Řadí  se  sem  ischemické  choroby  srdce  a  dolních  končetin,  autonomní  a  periferní 

neuropatie  a  také všechny sportovní  aktivity,  které  by mohly ohrozit  život  a  zdraví 

pacienta i při dočasné ztrátě orientace (Horáček 2008, Zvolský 2013) .

Mezi  ostatní  typy  DM  patří  steroidní  diabetes  způsobený  dlouhodobým 

užíváním  kortikoidů  a  gestační  diabetes,  projevující  se  u  těhotných.  Pokud  ho 

v těhotenství  prodělají,  je  u  nich  zvýšené  riziko  rozvoje  DM  2.typu  v  budoucnu 

(Horáček 2008).

2.2.2 Komplikace u DM

2.2.2.1 Akutní komplikace diabetu

Hypoglykemie  vznikne  předávkováním  inzulinu.  Toto  předávkování 

je způsobené  buď  léky,  nebo  je  jen  relativní,  způsobené  menším jídlem po  podání 

inzulinu  či  nárazově  zvýšenou  fyzickou  aktivitou.  Pokles  hladiny  glukózy  v  krvi 

ohrožuje  funkce  mozku.  Nastává  porucha  vědomí,  někdy  ústící  až  v  kóma.  Při 

podezření na hypoglykémii je vhodné podat glukózu, ať již perorálně v podobě něčeho 

sladkého či nitrožilně u těžších případů.

Diabetická ketoacidóza se projevuje hypergylkemií a nahromaděním ketolátek. 

Hyperglykemie způsobuje vyšší vylučování glukózy močí, krev se zahušťujě a může 

dojít až k oběhovému selhání. Ketolátky snižují pH krve a nastává metabolická acidóza, 

projevující  se  nauseou  a  hyperventilací.  Následky  jsou  tedy  spojením  metabolické 

acidózy a hyperosmolaritou. Tato komplikace je nejčastější u DM 1.typu. Léčba spočívá 

v podání inzulinu a rehydrataci organismu.
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Hyperosmolární neketotický syndrom je stejný jako výše uvedená komplikace, 

chybí  však  acidóza.  Z  tohoto  důvodu  je  méně  nápadná  a  k  diagnostice  dochází 

až po delší době. Léčba probíhá za pomoci dodání inzulinu a rehydratace. Je to typická 

komplikace u DM 2.typu, často je jeho prvním projevem (Horáček 2008).

2.2.2.2 Chronické komplikace diabetu

Diabetická  retinopatie je  nezánětlivé  onemocnění  oční  sítnice.  Dochází  zde 

k poškození  drobných  cév  vyživujících  sítnici,  které  může  přerůst  až  v  krvácení 

do sklivce a k poruše zraku či slepotě. Toto onemocnění je nejčastější příčinou slepoty 

v západních zemích, v ČR to je ročně přes 2000 lidí.

Diabetická  nefropatie je  nejčastější  příčinou  selhání  ledvin.  Také  zde 

je postižení drobných cév. Projevuje se zvýšenou propustností glomerulů následovanou 

proteinurií, poté glomerulární filtrace klesá a začínají selhávat ledviny. Touto diagnózou 

trpí v ČR až 100 000 lidí, z toho třetině z nich ledviny selhávají.

Diabetická neuropatie poškozuje nervy (ztráta axonů, poruchy membránového 

potenciálu) z důvodu dlouhodobé hyperglykemie a s ní spojené poruchy mikrocirkulace 

v  drobných  cévách.  Postihuje  periferní  nervy  senzitivní,  motorické  i  vegetativní. 

U senzitivních  se  jedná  buď  o  ztrátu  citlivosti  nebo  naopak  symetrickou  parestezií 

či bolestí.  Porucha  motorických  nervů  se  poruchami  chůze,  slabostí  a  atrofováním 

svalstva  na  dolních  končetinách.  Vegetativní  nervy  při  poruše  způsobují  například 

ortostatickou hypotenzi či poruchy vyprazdňování.

Diabetická noha je následek neuropatie, špatné cirkulace cév všech velikostí 

(ischemie)  a  slabé  imunity.  Připojuje  se  také  snížená  kloubní  pohyblivost  z  důvodu 

snížené elasticity a ztluštění kůže. Vznikají deformity kloubů nohy, které zvyšují riziko 

vzniku otlaků a poranění. Tomuto lze předcházet výběrem vhodné obuvi (tzv.diabetická 

obuv) a prevencí vzniku poranění nohy. Na poranění navazují ulcerace s infekcí, špatné 

hojení  pak může vést  až  ke gangréně  a  následné amputaci.  Kvůli  znížené  citlivosti 

nebývají tyto příznaky včas zaznamenány. Prevence vzniku ulcerací je sledování teploty 

na šesti místech na obou nohách. Pokud je rozdíl teplot mezi dvěma odpovídajícími 

body větší než 2°C, pacient sníží aktivitu teplejší nohy. Diabetickou nohu dělíme na pět 

stupňů.  První  se  vyznačuje  povrchovým poškozením pokožky  v  podobě  vředů  bez 
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infekce. Cílem léčby je odstranění nadměrného tlaku na místa poranění, odlehčení nohy 

a  obnovení  vaskularizace  Druhý stupeň  zasahuje  hlouběji,  až  do  podkoží  projevuje 

se ulceracmi bez zánětu. Léčba je shodná s prvním stupněm. Třetí stupeň je poškození 

vaziva, hluboká ulcerace, flegmóna, absces. Tento stupeň už představuej ohrožení nohy 

amputací. Je nutný chirurgický zákrok v podobě drenáže a případná drobná nebo celá 

amputace nohy. Čtvrtý se projevuje jako místní gangréna lokalizovaná na akru nohy. 

Zde už je nutná amputace prstců nohy. Pátý stupeň představuje gangrénu celé nohy, 

amputace  je  zde  nutností.  U  tohoto  stupně  se  vyskytuje  velká  mortalita  pacientů. 

Syndromem  diabetické  nohy  v  ČR  trpí  asi  43-tisíc  pacientů  a  počet  stále  narůstá,  

od roku 2000 do roku 2010 o 20% (Horáček, Arad 2011, Zvolský 2013, Stryja 2014).

2.3 Amputace

Amputací se rozumí odstranění končetiny  či části těla (periferie) chirurgickým 

zákrokem nebo  úrazem.  Toto  zahrnuje  odstranění  krytu  měkkých  tkání  a  přerušení 

skeletu. Amputace je považována za záchranný výkon a krajní možnost v léčbě, kde 

konzervativnější metody jako revaskluracizace selhaly a nebo nejsou vhodné. Následky 

amputací  bývají  funkční  a  kosmetické  a  je  zde  možnost  protézování 

(Dungl 2005, Gallo 2011).

2.3.1 Příčiny amputací

Je zde několik typů indikací pro provedení amputace, dají se rozdělit na základě 

toho, zda se jedná o působení vnitřních či vnějších faktorů. Mezi vnější řadíme úrazy 

a mezi vnitřní interní onemocnění a vrozené vady. 

Nejčastější  jsou úrazy zahrnující  mnohačetné  zlomeniny,  žilní  ruptury,  bodné 

či střelné zranění, kompresní zranění, těžké popáleniny a omrzliny, u kterých není kvůli 

devastujícím  následkům  možná  rekonstrukce  poškozených  struktur.  Patřily  by  sem 

i neurologické deficity projevující se ztrátou inervace končetiny způsobenou například 

nevratným přetržením nervového plexu (Engerstorm 1999, Baumgartner 1981).

Interní  onemocnění  jsou  nejvíce  zastoupeny  nemocemi  oběhové  soustavy, 

způsobené  systémovými  onemocněními  jako  je  diabetes  mellitus,  nádory  (maligní 

a v několika  málo  případech  i  benigní),  infekce,   ateroskleróza,  embolie,  žilní 
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insuficinence a další periferní cévní onemocnění. Nejčastěji to je indikace k amputaci 

u diabetické angiopatie přecházející do diabetické gangrény s infekcí. Řadíme sem také 

amputace z důvodu vrozených vad neodstranitelné ortoticko-protetickým vybavením, 

např.  odstranění  přebývajícího  prstu.   Přibližně  75%  amputací  u  starších  pacientů 

je právě z důvodů uvedených ve druhé kategorii. Z důvodu oběhových poruch a s nimi 

spojených komplikací je ročně v ČR amputace provedena u 10-tisíce pacientů, jejich 

počet narostl za deset let o 45% (Baumgartner 1981, Fitzpatrick 1999, Zvolský 2013, 

Stryja  2014).

Indikace u mladých lidí  jsou hlavně komplikace u závažných úrazů,  maligní 

nádory a torpidní infekce. Starší lidé naopak podstupují amputaci z důvodu diabetické 

nohy či těžkého onemocnění periferních cév.

2.3.2 Typy amputací

Můžeme je dělit podle typu operační techniky a dle výšky provedení amputace.

Operační  techniky  dělíme  na  gilotinovou  (cirkulární)  amputaci  a  lalokovou 

amputaci. U gilotinové se provádí řez kolmo na končetinu. Buď se protnou měkké tkáně 

i kost v jednom místě a nebo kost nejproximálněji, svaly o něco níž a kůže distálněji. To 

z  důvodu snažšího uzávěru operační  rány.  U tohoto typu je často nutná reamputace 

končetiny.  Laloková  amputace  se  provádí  tak,  že  kost  je  protnuta  proximálně 

a z přetnuté  kůže  a  svalů  s  vytvoří  dva  laloky,  které  ránu  překryjí.  Vhodné  je  aby 

následná jizva nebyla v místě nášlapu pahýlu (Dungl 2005, Gallo 2011)

Dle výšky amputace je na dolních končetinách pojmenováváme podle místa kde 

byla  kost  přerušena.  Odshora  dolů  tak  řadíme hemikorporektomii,  hemipelvektomii, 

exartikulaci v kyčelním kloubu, femorální amputaci, exartikulaci v kolenním kloubu, 

transtibiální amputaci, amputaci v oblasti hlezna a nohy (dle Symeho, Boyda, Choparta, 

Lisfranka, Scharpa) a amputaci prstů (Dungl 2005).
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2.3.3 Pooperační komplikace amputací

Hematom: krevní výron může představovat vážný problém kvůli vzniku infekce 

či nekróze. Dá se mu předejít správnou drenáží.

Nekróza: Pokud je nekróza malá, lze ji nechat zhojit per secundam, přičemž 

dochází ke granulaci v místě poškození.

Infekce: prevence spočívá ve správné dranáži a lavíži,  při  vzniku je řešením 

podávání antibiotik a podtlaková terapie (Stryja 2014).

Dehiscence: rozškleb rány vyžaduje revizi, nekrektomii, drenáž a resuturu.

Gangréna: vzniká lokální ischemíí, nutná je reamputace proximálněji.

Edém: otok  způsobuje  komplikace  při  protézování,  jeho  omezení  je  možno 

včasným a správným bandážováním.

Kontraktury: vznikají  při  zanedbané  rehabilitaci  a  polohování  pacienta  po 

operaci,  řešením  je  správné  cvičení  a  polohování,  u  těžkých  kontraktur  i  redresní 

sádrování (Sosna 2001).

Fantomová bolest:  je bolest lokalizovaná do místa chybějící končetiny. Jedná 

se okomplexní  jev na amputované končetině zahrnující  pocity od svědění  po bolest. 

Etiologie  není  jednoznačně  vysvětlena,  přímo  bolestí  trpí  70% pacientů,  je  častější 

u amputací  ve  vyšším  věku.  V  terapii  se  používají  analgetika,  elektrostimulace 

a stupňovaná  motorická  imaginace  s  pomocí  zrcadlové  krabice  (Kálal  2009, 

Ramachandran 1996).

2.3.4 Fyzioterapie u amputací dolních končetin

Jak už bylo zmíněno výše, funkcí dolních končetin je zajištění opory, lokomoce 

a  posturální  aktivita.  Proto jakákoliv funkční  či  strukturální  porucha ovlivní  každou 

z těchto  funkcí.  U amputací  se  jedná  primárně  o  strukturální  poruchu  na  kterou  se 

neoddělitelně pojí funkční změny. Hlavním cílem fyzioterapie u této diagnózy by měla 

být  náprava  vzniklých  funkčních  poruch  a  příprava  postižené  končetiny  na 

oprotézování. Z tohoto důvodu je péče dělena na fázi preprotetickou, interprotetickou 

a postprotetickou (Hadraba 2006).
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2.3.4.1 Preprotetická fáze

Tuto fázi  můžeme ještě  rozdělit  na tři  další,  předoperační,  pooperační a přípravnou. 

V předoperační  fázi  se  nažíme  o  co  největší  zvýšení  síly,  zlepšení  rovnováhy 

a obratnosti. Po provedení amputace se zaměřujeme hlavně na pooperační péči (důraz 

na hygienu pahýlu a operační rány), prevenci TEN a boj proti kontrakturám. Jakmile 

to stav  pacienta  dovolí,  přistupujeme k  vertikalizaci,  ve  které  začínáme s  nácvikem 

rovnováhy.  Brzká  vertikalizace  pomáhá  také  k  příznivému  ovlivnění  respiračního, 

oběhového  i  gastrointestinálního  systému.  Časná  pooperační  péče  umožňuje 

minimalizovat  výskyt  fantomových  pocitů.  Vlastní  přípravná  fáze  na  oprotézování 

se zabývá zlepšením celkové kondice pacienta, tvarováním pahýlu do kónického tvaru 

(bandážování), jeho otužováním (střídání teplé a studené vody, kartáčování, míčkování, 

zvyšování  odolnosti  vůči  mechanickým  vlivům  protézy)  a  polohováním  na  břiše 

(prevence flekčních kontraktur)  pokud to je možné.  Věnujeme se také péči  o jizvu. 

Pahýl  posilujeme,  nejprve  pasivní  a  posléze  aktivní  pohyby  se  starají  o  zachování 

svalstva pahýlu. Vhodné je také cvičení v představě, kdy pacient s pahýlem cvičí tak 

jako by to byla zdravá končetina. Pomáhá to k redukci výskytu fantomových pocitů 

(Hadraba 2006, Kálal 2009).

2.3.4.2 Interprotetická fáze

Tato fáze je pro pacienta nejnáročnější. Učí se používat pomůcku a sžívat se s ní. 

Často se dostavují nepříjemné pocity v místech kontaktu pahýlového lůžka s pahýlem. 

Už samotná počáteční manipulace s protézou je velmi vyčerpávající, pacien však musí 

zvládnout i  další  fyzické aktivity.  Zde se zaměřujeme dále na zlepšování rovnováhy 

nejen ve stoji ale i při chůzi. Důležitá je také stabilita trupu, která poskytuje základ pro 

sed a stoj, respektive chůzi. Zpočátku se nácvik chůze provádí s protézou s uzamčeným 

kolenním kloubem,  po  jeho zvládnutí  je  možno přistoupit  k  používání  odemčeného 

kolenního kloubu.  Cílená péče je zde věnována péči o pahýl, aby se zabránílo vniku 

kontraktur které by mohly bránit správnému stereotypu chůze a také jeho pokračující 

tvarování do požadovaného tvaru. Důležité je, aby pacient nebral pomůcku jako přítěž 

ale aby dostále svému jménu a pacientovi pomáhala a ne mu působila obtíže (Hadraba 

2006, Kálal 2009).
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2.3.4.3 Postprotetická fáze

Pahýl se vyvíjí až jeden rok (někdy i déle) a probíhají v něm objemové změny, 

proto je nutné pacienta zaučit v používání bandáží jako kompresní terapie i na doma. 

Nutná je pravidelná péče o pahýl, který při každodenním používání protézy vystaven 

vysokým nárokům.  V této  fázi  se  plně  dostává  do  popředí  škola  chůze  doplňovaná 

kondičním  cvičením.  Na  postižené  straně  chybí  propriocepce  z  končetiny,  učení 

se novému  stereotypu  chůze  je  obtížné  kvůli  rozdílné  hmotnosti  zdravé  končetiny 

a protézy.  Dobré  zvládnutí  chůze  zabrání  zvýšenému  zatěžování  zdravé  končetiny 

a s tím spojeným rozvojem degenerativních procesů. Také pomáhá snížit energetickou 

náročnost chůze, která je u pacientů s protézou až o 400% vyšší než u zdravého člověka. 

Čím výše je amputace provedena, tím je chůze náročnější. Nácvik se provádí z počátku 

s pomocí bradel, poté se přechází na francouzské hole. Pacient po návratu do běžného 

života  používá  jednu francouzskou nebo obyčejnou hůl,  a  to  vždy na straně  zdravé 

končetiny.  U dobře  vycvičených  a  schopných  pacientů  je  možnost  chůze  bez  opor. 

Dbaní na dobrou stabilitu ve stoji i chůzi pomáhá pacientům zbavit se strachu z pádů. 

Tento strach je často omezuje ve vykonávání pohybových aktivit a v aktivním životě 

(Hadraba 2006, Kálal 2009, Tučková 2008).

2.3.5 Protézování

Protézování slouží k funkčním a kosmetickým kompenzacím po ztrátě tělesného 

segmentu. K umožnění pohybu po amputaci končetiny slouží pomůcka – protéza. První 

doklady  o  těchto  pomůckách  nacházíme  už  ve  starověkém  Egyptě.  Pro  vybavení 

protézou  musí  pacient  splňovat  několik  podmínek  z  oblasti  fyzické,  psychické 

a sociální.  Pahýl  musí  být  dostatečně dlouhý a mít  správný tvar  aby se na něj  dalo 

nasadit lůžko protézy. Optimální délka pahýlu femuru je přibližně 1/3 jeho délky a tvar 

válcovitý, distálně kónický.Taktéž pooperační jizva musí být zhojená a pacient nesmí 

trpět  dalšími  chorobami  které  by  znemožňovaly  oprotézování.  Patří  sem  například 

výrazná svalová atrofie pahýlu nebo ankylóza v kyčelním kloubu pahýlu (Brozmanová 

1990, Půlpán 2011, Sosna 2001).
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2.3.5.1 Stavba protézy 

Pro dolní končetinu má standardní protéza čtyři  díly.  Jsou to lůžko, trubková 

konstrukce,  umělý  kolenní  kloub  a  chodidlo.  Lůžko  má  tvar  amputačního  pahýlu 

a připojuje se k němu pomocí přísavné techniky návleku. Dříve se používaly závěsné 

systémy,  které  spojovaly  lůžko  s  tělem pomocí  pásů.  Na  spodní  část  lůžka  nasedá 

adaptér  na  který  je  napojeno  umělé  koleno,  z  nějž  pokračuje  trubková  konstrukce 

(u amputací v bérci má protéza jen tři částí – lůžko, trubkovou konstrukci a chodidlo), 

která  dole nasedá na chodidlo.  Jelikož se pahýl až rok vyvíjí,  první protéza nebývá 

definitivní. Po ustálení pahýlu se dále rozhoduje o nové protéze dle očekávané aktivity 

pacienta.  Pojišťovny,  které  většinu  protéz  proplácí,  proto  vytvořily  5  kategorií  dle 

stupně aktivity (Brozmanová 1990, Kálal 2009).

2.3.5.2 Kategorie protéz dle aktivity pacienta

Stupeň  aktivity  určuje  fyzické  a  psychické  předpoklady  pacienta.  Je  mírou 

schopnosti  a  možnosti  pacienta  naplnit  provádění  běžných  denních  činností.  Stupeň 

aktivity  pacienta  určuje  požadované  technické  provedení  protézy.  Potencionální 

schopnosti  pacienta  jako  předpoklad  pro  technické  provedení  protézy  (minulost 

pacienta,  současný  stav  pacienta  (stav  pahýlu  atp),  pacientovy  pozitivní  motivace 

do budoucna).

Stupeň  aktivity  0:  Nechodící  pacient.  Cíl:  dosažení  kosmetického  vzhledu 

uživatele, pohyb na vozíku. Provedení protézy: bez protézy, případně jen kosmetická.

Stupeň aktivity 1: Interiérový typ. Cíl: zabezpečení stoje v protéze, její využití 

pro chůzi v interiéru. Provedení protézy: chodidlo s jednoosým kloubem, koleno také 

(uzávěr, brzda) pahýlové lůžko dle stavu pahýlu.

Stupeň aktivity 2: Limitovaný exteriérový typ. Cíl: Použití protézy v interiéru 

a omezeně i v exteriéru, kde je pacient schopen překonávat menší přírodní nerovnosti 

a překážky. Provedení protézy: chodidlo s pružným skeletem, kolenní kloub stejný jako 

u interiérového typu. 

Stupeň aktivity 3: Nelimitovaný exteriérový typ.  Cíl:  Použití  protézy k chůzi 

vevnitř i venku bez omezení. Pacient je schopen překonat většinu překážek a nerovností 

a  pracovat  za  ulehčených  podmínek.  Provedení  protézy:  chodidlo  se  schopností 
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akumulace  a  uvolňování  energie,  kolenní  kloub  s  hydraulickou  nebo  pneumatickou 

jednotkou. Je zde možnost montáže doplňkových modulů jako trlumiče nárazů, rotační 

adaptéry.

Stupeň  aktivity  4:  Nelimitovaný  exteriérový  typ  se  zvláštními  požadavky. 

Cíl: Použití pro plně pracující jedince, nejedná se však o speciální sportovní protézy, 

ty nejsou pojišťovnami hrazeny. Provedení protézy: stejné jako u stupně 3 s ohledem 

na vysoký stupěň aktivity uživatele (Půlpán 2011, Kálal 2009).

2.3.5.3 Kontraindikace protézování

Kontraindikace protézování dolních končetin rozdělujeme na dočané a  trvalé. 

K dočaným patří reverzibilní změny pahýlu (otok, nezhojení rány), kontraktury, výrazná 

obezita, sstav po úrazech a operacích zachovalé končetiny. U trvalých kontraindikací 

ještě  rozlišujeme  absolutní  a  relativní.  Absolutní  jsou  ireverzibilní  choroby 

kardiovaskulárního systému, dušnost, výrazná instabilita způsobená úplným vyřazením 

mechanizmů  regulujících  vzpřímené  postavení  trupu  (řadíme  sem  i  nevidomost 

a poruchu polohocitu a  pohybocitu),  některé druhy onemocnění  periferní  a  centrální 

nervové soustavy a výraznou stařeckou kachexi. Relativní kontraindikace jsou fixované 

kontraktury, částečné vyřazení mechanismů regulujících vzpřímený postoj, onemocnění 

u kterých se nepředpokládá přežití a některá postižení zachovalé končetiny nebo celého 

těla (Brozmanová 1990, Sosna 2001).
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3. Část speciální

3.1 Metodika práce

S  pacientem  jsem  pracoval  po  dobu  dvou  týdnů  (20.1.-31.1.2014) 

na rehabilitačním lůžkovém oddělění v Oblastní nemocnici Kladno. Poslední tři dny byl 

pacient  přesunut  do  soukromé  péče  v  areálu  nemocnice,  na  GARC  (Geriatrické 

a rehabilitační  centrum).  Fyzioterapie  probíhala  pod  odborným vedením Mgr.  Ireny 

Novotné. 

Terapie vedená v ON kladno probíhala dvakrát denně.  Ve všední dny pacient 

absolvoval  dvě terapeutické jednotky.  Jednu terapii  jsem vedl  já,  druhou,  odpolední 

terapii vedla  ergoterapeutka. V GARC jsem fyzioterapii prováděl samostatně. 

Použité  terapeutické  metody  byly  techniky  měkkých  tkání  (míčkování,  péče 

o jizvu,  terapie   kůže,  podkoží,  facií),  postizometrická  relaxace  dle  Lewita,  prvky 

manuální  medicíny  dle  Lewita,  postizometrická  relaxace  (s  protažením)  dle  Jandy, 

kondiční cvičení, léčebná tělesná výchova - analytické posilování dle svalového testu 

(Janda), PNF dle Kabata, výcvik lokomoce s použitím kompenzačních pomůcek.

Použité pomůcky: protéza, 2 francouzské hole, bandáže (klasické a elastické), 

molitanové míčky,  goniometr, krejčovský metr, 2 váhy, 

Pacient podepsal informovaný souhlas se zpracováním svých osobních dat pro 

potřeby vypracování bakalářské práce. Tento Informovaný souhlas je součástí přílohy, 

podepsaný originál je možný k nahlédnutí. Souhlasné vyjádření etické komise je taktéž 

v příloze.

3.2 Anamnestické údaje

Vyšetřovaná osoba: J.P., muž

Rok narození: 1944

Diagnóza: 

Základní diagnóza: Z 896 st.p amtutaci LDK ve femuru 
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Další diagnóza: 

I 702 Ischemická choroba dolních končetin,

I 259 Ischemická choroba srdeční, 

E105 S periferními oběhovými komplikacemi, 

E 107 diabetes mellitus II. Typu, 

E785 Hyperlipidémie, 

R 02 gangréna nezařazená jinde (diagangréna v levém nártu), 

Z872 Nemoci kůže a podkožního vaziva v osobní anamnéze, 

Z888  Alergie  na jiné  léky,  léčiva,  návykové  a  biologické  látky  v  osobní  

anamnéze, 

Z894 Získané chybění nohy pod kotníkem a kotníku.

3.2.1 Anamnéza

Rodinná anamnéza: Otec + 60 let trombóza, matka +86 stářím

Osobní anamnéza:

Předchorobí: 

1950 – žloutenka; 

1971 – salmonela, hydrokéla, chirurgiky řešeno; 

1990 – výhřez ploténky L4-5, pacient nemohl chodit, odeznělo samo; 

2002 – femoropopliteární bypass vlevo, v lázních na léčbě erysipelu; 

2009 – femorotibiální bypass vlevo; 

2012  –  amputace  1.,2.,3.  prstu  LDK,  diabetická  noha  –  otevřená  rána  na  patě, 

diagnostika diabetus mellitus II.  typu;  st.p.  CABG 3x;  Ischemická choroba dolních 

končetin; Ischemická choroba srdeční.
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Nynějsí onemocnění:

Pacient se léčí od roku 2002 na ischemickou chorobu dolních končetin, v roce 

2002 a 2009 mu byl z tohoto důvodu proveden bypass na dvou místech LDK. Od roku 

2009  pacient  odešel  do  důchodu  a  snížil  svoji  pohybovou  aktivitu.  Pacient  nedbal 

režimových opatření a roku 2012 musel být hospitalizován kvůli otevřené ráně na patě 

a gangréně 1.,2. a 3. prstu LDK. Při této hospitalizaci byl pacientovi diagnostikován 

DM  II.typu  a  byla  provedena  amputace  tří  prstů.  Pacientovi  byla  nasazena  dieta 

a medikace,  přesto  však  gangréna  postupovala  až  do  úrovně  nártu,  z  důvodu 

předchozích operací cév na LDK bylo nakonec přistoupeno k transfemorální amputaci 

LDK. Tato operace byla provedena dnes 31.12.2013 v Oblastní nemocnici Kladno. 

AA: zinek, antibiotika (pacient neudává typ)

Abusus: momentálně 2-3 cigarety denně, předtím 40/den

PA: v důchodu od 2009, dříve zámečník, svářeč, montér

SA: bydlí sám, navštěvuje ho dcera

FA:  Torvacard 40,  Agen 5,  Bisiprolol-ratiopharm 5mg,  Ortanol  20mg,  Furon 40mg, 

Verospiron 25mg, Trombex 75mg, Levemir 100

UA: hydrokéla, chirirgucky řešeno

Záliby: čtení, TV, procházky

3.2.2 Předchozí rehabilitace

Pacient si nepamatuje na žádnou předchozí rehabilitaci.

3.2.3 Výpis ze zdravotnické dokumentace pacienta

Pacient  při  vědomí,  orientován,  spontánní  dýchání,  soběstačný  s  dopomocí, 

spolupracuje. Diagnózy viz. výše.

3.2.4 Indikace k RHB lékařem

Pacient  indikován  k  rehabilitaci  s  cílem  navrácení  do  aktivního  života 
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po prodělané amputaci v levém femuru. Důraz na péči o jizvu, zajištění kónického tvaru 

pahýlu a jeho otužování. Zvýšení svalové síly a rozsahu pohybu pahýlu LDK. Terapie 

svalových dysbalancí a korekce pohybových stereotypů. Nácvik správného zatěžování 

končetiny s protézou a chůze s ní. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor

Některá vyšetření byla prováděna s použitím pomůcek (2FH) a z důvodu vyššího 

věku pacienta nebyla prováděna vyšetření vyžadující záklon hlavy.

3.3.1 Status praesens

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, udává pocit občasného fantomového brnění v 

prstech amputované DK.

Objektivně:  Pacient  spolupracuje,  od  operace  uběhlo  20  dní.  Používá 

2 francouzské  hole  nebo invalidní  vozík,  na  pahýl  používá  kompresní  návlek,  brýle 

na čtení. Pacient má nadkolenní protézu s kolenním kloubem značky Streifender 3A40. 

Hmotnost protézy i s botou 8kg.

Hmotnost: 82kg

Výška: 183cm

BMI: 24,5

DF: 16/min

TF: 79tepů/min

TK: 140/80 mmHg

3.3.2 Vyšetření

Aspekce:

Amputace femorální. 26cm distálně od L SIAS, pahýl v mírné flexi, v distální 
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části patrný otok. Jizva o délce 24cm na distální části pahýlu LDK zhojená, bez stehů. 

Jizva  je  vystouplá  a  lesklá;  pahýl  má  hruškovitý  tvar.  V  levém  třísle  4cm  jizva 

po bypassu, mírně zarudlá, v distální části mírně vystouplá. 

Kůže  na  P  noze  místy  špatně  hydratovaná,  popraskaná,  patrný  mírný  otok 

končetiny.

Brániční typ dýchání, mělké.

Vyšetření stoje: 

stoj o 2FH bez protézy: 

Zezadu – tvar paty zaoblený, snížená nožní  podélná i  příčná klenba, kotník 

na PDK v ose, subgluteální rýhy ve stejné výšce, pravá tajle více vykrojená, bederní 

lordóza oploštělá, pravé rameno níž, hlava v ose

Zepředu – patella bez deviace, umbilicus v ose, prsní bradavky ve stejné výšce, 

pravý klíček níž, hlava mírně rotovaná vlevo

Zboku –  kotník,  koleno,  kyčel  v  ose;  pánev  v  rovině,  ramena  v  protrakci, 

předsunuté držení hlavy.

stoj bez opory HKK s protézou:

Zezadu – tvar paty zaoblený, mírné podélné i příčné plochonoží, kotník v ose, 

subgluteální  rýhy ve stejné výšce,  tajle  symetrické,  bederní  lordóza oploštělá,  pravé 

rameno níž, hlava v ose.

Zepředu – patella bez deviace,  umbilicus nepřetahován k žádné straně,  prsní 

bradavky ve stejné výšce, klíčky v rovině, hlava mírně rotovaná vlevo

Zboku –  kotník,  koleno,  kyčel  v  ose;  pánev  v  mírné  anteverzi,  ramena 

v protrakci, předsunuté držení hlavy.

Dynamické vyšetření stoje: 

Rhombergova  zkouška:  provedeny  typy  stoje  I,II,  pacient  stabilní,  stoj  III 

nestabilní; zkouška probíhala s protézou a obuví

Stoj na dvou vahách: bez asymetrie

Trendelenburgova zkouška: provedena pouze ve stoji na PDK, výsledek bpn.
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Vyšetření  chůze: v obuvi,   zkouška  probíhala  s  pomocí  dvou  FH a  protézy 

(pacient udává že mu dobře nesedí, protože ji neměl zabandážovanou), třídobá chůze.

Rytmus pravidelný, LDK chybí pohyb do extenze, mírná kompenzace v bedrech, 

krok PDK kratší z důvodu omezení rozsahu LDK, došlap na patu, odval přes přední část 

chodidla u PDK (kvůli obuvi není možné podrobněji zjistit zapojení prstců při odvalu) 

zapojení HKK zkreslené kvůli použití holí.

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy:

Abdukce  v  ramenním  kloubu:  Test  je  prováděn  v  sedě.   Pohyb  plynulý, 

symetrický, fixace lopatek dobrá, od 60° zapojení m.trapezius oboustranně, rozsah plný.

Extenze  v  kyčelním kloubu:  Pacient  leží  na  břiše  na  lehátku.  Při  provádění 

pohybu  se  první  aktivují  stejnostranné  paravertebrální  svaly,  následují  protilehlé 

současně se zapojením m.gluteus maximus.

LDK(pahýl): dochází zde k většímu prohloubení bederní lordózy než u PDK.

Abdukce  v  kyčelním  kloubu:  PDK:  pohyb  proveden  ve  frontální  rovině 

s mírným tenzorovým mechanismem projevujícím se vytočením špičky zevně.

LDK(pahýl): pohyb proveden napůl do flexe a napůl do abdukce, mírná rotace 

zevně, rozsah pohybu menší než u PDK.

Flexe  trupu:  Pacient  leží  na lehátku,  DKK v extenzi,  noha v plantární  flexi. 

Po začátku pohybu patrný předsun hlavy, hrudní páteř se nerozvíjí, výrazné zapojení 

m.iliopsoas  projevující  se  odlepením  DKK  od  podložky.  Rozsah  pohybu  do výše 

spodního úhlu lopatek.

Flexe  hlavy v  leže  na  zádech:  Stejná  poloha  jako   pohyb  probíhá  zpočátku 

s mírným předsunem hlavy, poté v normě.

Palpace:

V leže:  PDK:  kůže  na  noze  teplá,  možná  z  důvodu  zánětu,  napjatá,  místy 

dehydratovaná  a  popraskaná,  m.triceps  surae  v hypertonu,  více  m.soleus,  snížená 

posunlivost  kůže  všemi  směry,  patella  pohyblivá  bolestivá,  fibula  pohyblivá 

s bolestivostí,  bolestivý hypertonus v m.biceps  femoris,  hypertonus m.rectus  femoris 

palpačně nebolestivý, palpačně bolestivé adduktory v distální části stehna, posunlivost 
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kůže v normě.

LDK (pahýl): jizva vystouplá, tvrdá, teplá, nepohyblivá, palpačně nebolestivá. 

Patrný  otok  distální  části  pahýlu.  Adduktory  palpačně  bolestivé,  kožní  napětí 

a hypertonus v oblasti flexorů kyčle (Pacient přičítá tento stav špatnému pohybovému 

stereotypu po první amputaci, po které měl nohu skoro neustále v mírné flexi). V třísle 

jizva po bypassu, zarudlá, teplá, pohyblivá. Kůže na pahýlu distálně nepohyblivá. 

Záda:  Kiblerova  řasa  bolestivá  bilat.  v ThL/spodní  Th  páteři,  více  vpravo, 

hypertonus m.trapezius horní část bilat. Neboletivý.

Trup:  kůže  pohyblivá,  teplá,  palpačně  citlivá  horní  část  m.rectus  abdominis 

bilat., bránice palpačně bolestivá vpravo, bolestivý hypertonus v m.pectoralis major pars 

sternalis.

Vestoje (s protézou): SIAS bilat níže než SIPS, patrná mírná anteverze pánve, 

cristy v rovině.

HKK:  kontraktury  na  rukou  a  prstech  (pacient  udává,  že  to  je  z  práce  při 

vysokých teplotách se svářečkou), není schopen plné extenze v prstech, opřít se o celou 

dlaň, palpačně bolestivý hypertonus v extenzorech prstů a ruky P i L.

Antropometrické vyšetření:

Obvod stehna – PDK: 49cm, LDK: 50cm (před zabandážováním)

Z důvodu protézování je změřena délka PDK.

Funkční délka 85cm

Anatomická délka 81cm

Délka stehna 40cm

Délka bérce 38cm
Tab.č.1 – antropometrie PDK
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Goniometrické vyšetření:

Měřeno dvouramenným goniometrem, zápis metodou SFTR.

Dolní končetina Rovina Aktivní pohyb Pasivní pohyb

Pravá Levá Pravá Levá

Kyčelní kloub S 10-0-110 0-0-110 10-0-115 5-0-115

F 30-0-20 30-0-20 35-0-20 40-0-20

R 35-0-35 N 40-0-35 N

Kolenní kloub S 0-0-105 N 0-0-110 N

Hlezno S 30-0-35 N 35-0-45 N

R 35-0-15 N 40-0-20 N
Tab.č.2 – goniometrické vyšetření

Svalový test dle Jandy:

Pohybový segment Pohyb Stupeň svalové síly

Pravá Levá

Krk flexe 3

Trup flexe 3 3

Lopatka Elevace 5 5

addukce 4 4

Addukce  s kaudálním 

posunem

4 4

Abdukce s rotací 5 5

Ramenní kloub flexe 4 4

extenze 4 4

abdukce 4 4

Extenze v abdukci 3 3

Zevní rotace 4 4

Vnitřní rotace 4 4

Loketní kloub flexe 5 5

v supinaci 5 5

Ve středním postavení 5 5

v pronaci 5 5

extenze 5 5
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Předloktí supinace 5 5

pronace 5 5

Zápěstí flexe 5 5

S addukcí 5 5

S abdukcí 5 5

MP klouby 2-5 5 5

Proximální  IP 

klouby

5 5

Distální IP klouby 5 5

Kyčelní kloub flexe 4 4

extenze 4 4

addukce 4 4

abdukce 4 4

Kolenní kloub flexe 5 N

extenze 4 N

Hlezenní kloub Plantární flexe 4 N

supinace 4 N

pronace 4 N

MP klouby 2-5 3 N

Proximální  IP 

klouby

3 N

Distální IP klouby 3 N

CM kloub palce 3 N

MP kloub palce 3 N

IP kloub palce 3 N
Tab.č.3 – Svalový test dle Jandy

Neurologické vyšetření:

Pacient je orientovaný v místě, čase i prostoru.

Taxe (ukazovák-nos) – bpn

Taktilní čití – HKK – oboustranně v normě; DKK – na LDK pacient udává 

změněnou vnímavost v blízkosti jizvy, jako by se dotýkal někoho cizího.

27



Hluboké čití:

Polohocit – HKK – oboustranně v normě; DKK – PDK – necitlivost prstců

Pohybocit – HKK – oboustranně v normě, DKK – PDK – necitlivost prstců

Šlachookosticové reflexy

- HKK – biciptový: bilat. výbavný, 3

- radiopronační: bilat. výbavný, 3

- tricipitový: bilat. výbavný, 3

- flexory prstů: bilat. výbavný, 3

- PDK – patelární: výbavný, 3

- reflex Achillovy šlachy: výbavný, 3

- medioplantární: výbavný, 3
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:

Sval P L

M.triceps surae 1 N

M.iliopsoas 1 2

M.rectus femoris 1 N

Flexory kolenního kloubu 2 N

Adduktory kyčelního kloubu 1 2

M. piriformis 0 N

M.quadratus lumborum 0 0

Paravertebrální zádové svaly 2

M.pectoralis  major  část 

sternální dolní
1 1

M.pectoralis  major  část 

střední a horní
1 1

M.pectoralis  major  část 

klavikulární
1 1

M.trapezius horní část 1 1
Tab.č.4 – Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Vyšetření kloubní vůle: 

Segment L P

IP1 bpn N

IP2 Blokáda ve všech směrech N

MTP Blokáda ve všech směrech N

Hlavičky metatarzů Blokáda dorso-ventrálně N

Lisfrankův kloub bpn N

Talokrurální skloubení bpn N

Tibiofibulární skloubení bolestivost N

Patella bolestivost N

Kyčelní kloub bpn bpn

SI skloubení bpn bpn
Tab.č.5 – Vyšetření kloubní vůle
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Barthel index:

Činnost Provedení činnosti Bodové skóre
1. Příjem  potravy  a 

tekutin

samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

5

0
2. Oblékání samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

5

0
3. Koupání samostatně nebo s pomocí

neprovede

5

0
4. Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí

neprovede

5

0
5. Kontinence moči plně inkontinentní

občas inkontinentní

trvale inkontinentní

10

5

0
6. Kontinence stolice plně inkontinentní

občas inkontinentní

trvale inkontinentní

10

5

0
7. Použití WC samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

5

0
8. Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci

s malou pomocí

vydrží sedět

neprovede

15

10

5

0
9. Chůze po rovině samostatně nad 50 m

s pomocí 50 m

na vozíku 50 m

neprovede

15

10

5

0
10. Chůze po schodech samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

5

0
 Celkem 95

Tab.č.6 – Barthel index

ADL 2 – 65-95 bodů: lehká závislost
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Závěr vstupního vyšetření

U pacienta  byla  zjištěna  úlevová  poloha  pahýlu  do  semiflexe.  Na  obou DK 

se objevuje  špatná  trofika  kůže  a  otok,  na  pahýlu  hlavně  z  důvodu  operace.  Jizva 

po amputaci  bez  patologického  nálezu.  Na  PDK    palpačně  bolestivý  hypertonus 

m.triceps  surae,  adduktorů  a  flexorů  kyčelního  kloubu.  Hypertonus  také  v  oblasti 

paravertebrálních  svalů,  hlavně  ThL  přechod.  Kloubní  rozsah  pacienta  je  bez 

patologického  nálezu.  Kloubní  vůle  bpn kromě drobných  kloubů  PDK,  zde  je  také 

snížená citlivost. Významné zkrácení flexorů a adduktorý kyčle bilat. Je patrné mírné 

oslabení flexorů a extenzorů kyčelního kloubu u obou DK. Pohybové stereotypy na HK 

v normě, na DK špatný timing svalů. Pacient zvládá sebeobsluhu a chůzi s protézou 

i bez s pomocí 2 FH, případně přesun na invalidním vozíku. Stereotyp chůze s problémy 

v extenzi v kyčli a délce kroků.
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán

3.4.1 Krátkodobý rehabilitační plán

Cíle: 

- tromboembolická prevence 

- péče o pahýl LDK: péče o jizvu, zmenšení otoku, bandážování do kónického 

tvaru, polohování do extenze, otužování pahýlu, posílení svalů

- terapie reflexních změn

- korekce svalových dysbalancí:

protažení  zkrácených  svalů:  flexory  kyčle  oboustranně,  adduktory  kyčle  

oboustranně, flexory kolene a nohy PDK

posílení oslabených svalů: extenzory kyčle oboustranně, dolní fixátory lopatek

- korekce držení těla: předsunutá hlava a ramena, anteverze pánve

- nácvik chůze s protézou

- zlepšení stability ve stoje a za chůze

- korekce pohybových stereotypů: extenze v kyčli, abdukce v kyčli, flexe trupu 

a hlavy

3.4.2 Dlouhodobý rehabilitační plán

Cíle:

- zlepšení kondice a síly pacienta, korekce dysbalancí a pohybových vzorů

- zlepšení samostatnosti a soběstačnosti, zejména chůze venku a po schodech

-  výměna  protézy se  zamknutým kolenním kloubem za  protézu  umožňující  

přirozenější chůzi

- návrat k zálibám
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3.5 Průběh terapie

3.5.1 1.terapie (20.1.2014)

Provedení vstupního kineziologického rozboru

Status praesens: viz KR

Subjektivní – viz KR

Objektivní – viz KR

Cíl terapeutické jednotky: 

Provést vstupní kineziologické vyšetření, prevence TEN, péče o jizvu, uvolnění 

měkkých tkání v oblasti pahýlu, protažení zkrácených svalů DKK.

Návrh terapie:  TEN prevence,  techniky měkkých tkání  na jizvu a pahýl,  PIR 

s protažením dle Jandy

Provedení  terapie:  prevence  TEN  v  leže  na  zádech  –  aktivní  pohyby  akra 

do flexe/extenze a everze/inverze.

Techniky měkkých tkání na pahýl a péče o jizvu, tlaková masáž.

PIR s protažením na flexory kyčle LDK v leže na boku (semiflektovaná PDK 

tvoří oporu s podložkou), PIR s protažením na adduktory kyčle LDK v leže na zádech, 

extendované DKK, PIR s protažením na flexory a adduktory kyčle, na flexory kolena 

PDK v leže na zádech. Protažení flexorů v poloze vleže na okraji lehátka, PDK spuštěná 

přes okraj, protažení adduktorů kyčle a flexorů kolenního kloubu v leže na zádech.

Autoterapie: polohování pahýlu do extenze v leže na břiše s využitím polštářku, 

péče o jizvu, bandážování pomocí kompresního návleku.

Závěr: Pacient je po dnešní jednotce velmi unavený, ale motivovaný pro další 

cvičení. 
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3.5.2 2.terapie (21.1.2014)

Status praesens:

Subjektivní – pacient se cítí dobře, udává občasné fantomové brnění v prstech 

LDK a křeče do lýtka PDK, zvláště po delší chůzi;  terapii  na jizvu jako autoterapii 

neprováděl z důvodu nepříjemných pocitů, 

Objektivní  –  otok  pahýlu  přetrvává  (od  rána  neměl  nohu  zabandážovanou), 

přetrvávající  zkrácení  ve  flexorech  a  adduktorech  kyčle  a  flexorech  kolene  PDK, 

vyšetřuji OP i u flexorů kyčle LDK 

Cíl terapeutické jednotky: 

Prevence TEN, péče o jizvu, uvolnění měkkých tkání v oblasti pahýlu, protažení 

zkrácených svalů DKK, mobilizace drobných kloubů na akru DK, stoj s protézou

Návrh terapie:  prevence TEN, techniky měkkých tkání  na jizvu a pahýl,  PIR 

s protažením, mobilizace dle Lewita nácvik stoje

Provedení  terapie:  TEN  prevence  v  leže  na  zádech  –  aktivní  pohyby  akra 

do flexe/extenze a  everze/inverze;  techniky měkkých tkání  na pahýl  a  péče  o jizvu, 

tlaková  masáž.  PIR  s  protažením  na  flexory  kyčle  LDK  v  leže  na  boku,  PIR 

s protažením na adduktory kyčle LDK v leže na zádech,  PIR s protažením na flexory 

a adduktory kyčle, na flexory kolena PDK v leže na zádech. Protažení flexorů v poloze 

vleže na okraji lehátka, PDK spuštěná přes okraj, protažení adduktorů kyčle a flexorů 

kolena  v  leže  na  zádech. Mobilizace  dle  Lewita  na   IP  a  MTP  klouby  PDK. 

Vertikalizace  do sedu,  nácvik  rovnovážných reakcí  v sedu.  Při  vertikalizaci  do stoje 

pokus o nasazení protézy.  Tento proces byl neúspěšný z důvodu významného  otoku 

pahýlu.

Autoterapie: viz 1.terapie

Závěr:  Zlepšní  trofiky  tkání  v  okolí  jizvy  (změknutí,  pohyblivější). 

U zkrácených svalů PDK je patrná lepší   protažitelnost,  U svalů na pahýlu,  zvláště 

flexorů  kyčle,  se  už  z  velké  části  jedná  zřejmě   o  kontraktury.  Nemožnost  nasadit 

protézu z důvodu otoku, nutno řešit svědomitým bandážováním, pokud toto nepomůže 

tak korekcí protézy u ortotika.
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3.5.3 3.terapie (22.1.2014)

Status praesens:

Subjektivní – pacient se cítí dobře, bez bolestí, stále udává občasné fantomové 

brnění v prstech LDK a křeče do lýtka PDK, zvláště po delší chůzi; udává rozjetí jizvy 

v tříslech, zřejmě po včerejším nasazování protézy.

Objektivní – patrné mírná eliminace  otoku, přetrvávající zkrácení ve flexorech 

a adduktorech kyčle a flexorech kolene PDK, flexory kyčle LDK bez zlepšení. Rozjetí 

jizvy po bypassu v její horní části bylo  ošetřeno zdravotnickým personálem.

Cíl terapeutické jednotky: 

Prevence TEN, péče o jizvu, uvolnění měkkých tkání v oblasti pahýlu, protažení 

zkrácených svalů DKK, zvýšení svalové síly, vertikalizace a chůze

Návrh  terapie:  prevence  TEN techniky měkkých tkání  na  jizvu a pahýl,  PIR 

s protažením, AEK dle Brüggera na protažení flexorů kyčle LDK, posílení svalů DKK 

a HKK, nácvik chůze o 2FH

Provedení  terapie:  prevence  TEN  v  leže  na  zádech  –  aktivní  pohyby  akra 

do flexe/extenze a  everze/inverze;  techniky měkkých tkání  na pahýl  a  péče  o jizvu, 

tlaková  masáž;  PIR  s  protažením  na  flexory  kyčle  LDK  v  leže  na  boku,  PIR 

s protažením na adduktory kyčle LDK v leže na zádech,  PIR s protažením na flexory 

a adduktory kyčle, na flexory kolena PDK v leže na zádech. Protažení flexorů v poloze 

vleže na okraji lehátka, PDK spuštěná přes okraj, protažení adduktorů kyčle a flexorů 

kolenního kloubu v leže na zádech. AEK na flexory kyčle LDK v leže na boku, PDK 

semiflektovaná  v  kontaktu  s  lehátkem.  Opakované  excentrické  kontrakce  z  krajní 

extenze v kyčli do flexe.  Posílení svalů DKK (izometrie na m.gluteus maximus LDK, 

most s oporou o lopatky (PDK) 2x5, přítahy podhmatem k hrazdičce 2x5), vertikalizace 

do sedu a stoje, nácvik chůze bez protézy s pomocí 2FH.

Autoterapie:  viz  1.  terapie plus izometrické cvičení  na extenzory kyčle vleže 

na lůžku.

Závěr:  Zlepšní  trofiky  tkání  v  okolí  jizvy  (změknutí,  pohyblivější).  Rozsah 

pohybu flexorů kyčle LDK stále bez zlepšení. Posilování pacient zvládá bez problémů. 

Při nácviku chůze pacient stále neprovádí dostatečnou extenzi v kyčli ani u PDK.
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3.5.4 4.terapie (23.1.2014)

Status praesens:

Subjektivní – pacient se cítí dobře, bez bolestí, v rámci autoterapie bandážuje, 

tlakovou masáž ale neprovádí, stále udává občasné fantomové brnění v prstech LDK 

a křeče do lýtka PDK, zvláště po delší chůzi.

Objektivní  –  ústup  otoku,  přetrvávající  zkrácení  ve  flexorech  a  adduktorech 

kyčle a flexorech kolene PDK, flexory kyčle LDK bez zlepšení. Bolestivý hypertonus 

na lýtku PDK. Jizva v třísle ošetřena.

Cíl terapeutické jednotky: Prevence TEN, péče o jizvu, uvolnění měkkých tkání 

v oblasti pahýlu, protažení zkrácených svalů DKK, uvolnění měkkých tkání na lýtku, 

zvýšení svalové síly, vertikalizace a chůze

Návrh terapie:  prevence TEN, techniky měkkých tkání  na jizvu a pahýl,  PIR 

s protažením, AEK dle Brüggera na protažení flexorů kyčle LDK, posílení svalů DKK 

a HKK, nácvik chůze o 2FH s protézou.

Provedení  terapie:  prevence  TEN  v  leže  na  zádech  –  aktivní  pohyby  akra 

do flexe/extenze a everze/inverze; techniky měkkých tkání na pahýl a péče o jizvu, PIR 

s protažením na flexory kyčle LDK v leže na boku, PIR s protažením na adduktory 

kyčle LDK v leže na zádech,PIR s protažením na flexory a adduktory kyčle, na flexory 

kolena PDK v leže na zádech. Protažení flexorů v poloze vleže na okraji lehátka, PDK 

spuštěná přes okraj, protažení adduktorů kyčle a flexorů kolena v leže na zádech. AEK 

na flexory kyčle LDK v leže na boku, PDK semiflektovaná v kontaktu s  lehátkem. 

Opakované excentrické kontrakce z krajní extenze v kyčli do flexe. PIR na plantární 

flexory  nohy  posílení  svalů  DKK  (izometrie  na  m.gluteus  maximus  LDK,  most 

s oporou o  PDK 2x5, přítahy podhmatem k hrazdičce 2x5), nácvik chůze s protézou 

s pomocí 2FH.

Autoterapie: viz 3.terapie

Závěr: Jizva a okolní tkáně se postupně zlepšují. Rozsah pohybu do extenze v 

kyčelním kloubu  LDK  stále  bez  zlepšení.  Posilování  pacient  zvládá  bez  problémů. 

Nácvik chůze s protézou pacient zvládá, ale dělá mu problém extenze jak na levé tak 

na pravé DK. Taktéž krok PDK je kratší, pacient to dokáže opravit když se soustředí.
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3.5.5 5.terapie (24.1.2014)

Status praesens:

Subjektivní – pacient se cítí  dobře,  těší  se na návštěvu dcery o víkendu, bez 

bolestí  či  fantomových pocitů,  v  rámci  autoterapie  bandážuje,  tlakovou  masáž  stále 

neprovádí, křeče do lýtka po včerejší terapii ustoupily.

Objektivní  –  bez  otoku  omezujícího  protézování,  přetrvávající  zkrácení 

ve flexorech a adduktorech kyčle a flexorech kolene PDK, rozsah pohybu do extenze 

v kyčelním kloubu LDK bez zlepšení. Stále mírně bolestivý hypertonus na lýtku PDK. 

Jizva v třísle ošetřena.

Cíl terapeutické jednotky: Prevence TEN, péče o jizvu, uvolnění měkkých tkání 

v oblasti pahýlu, protažení zkrácených svalů DKK, uvolnění měkkých tkání na lýtku, 

zvýšení svalové síly, vertikalizace a chůze

Návrh terapie:  prevence TEN, techniky měkkých tkání  na jizvu a pahýl,  PIR 

s protažením, AEK dle Brüggera na protažení flexorů kyčle LDK, posílení svalů DKK 

a HKK, nácvik chůze o 2FH s protézou.

Provedení  terapie:  prevence  TEN  v  leže  na  zádech  –  aktivní  pohyby  akra 

do flexe/extenze a everze/inverze; techniky měkkých tkání na pahýl a péče o jizvu, PIR 

s protažením na flexory kyčle LDK v leže na boku, PIR s protažením na adduktory 

kyčle LDK v leže na zádech, PIR s protažením na flexory a adduktory kyčle, na flexory 

kolena PDK v leže na zádech. Protažení flexorů v poloze vleže na okraji lehátka, PDK 

spuštěná přes okraj, protažení adduktorů kyčle a flexorů kolena v leže na zádech. AEK 

na flexory kyčle LDK v leže na boku, PDK semiflektovaná v kontaktu s  lehátkem. 

Opakované excentrické kontrakce z krajní extenze v kyčli do flexe. PIR na plantární 

flexory nohy posílení svalů DKK (podřepy s oporou o bradla, izometrie na m.gluteus 

maximus LDK, most s oporou o PDK 2x5, přítahy podhmatem k hrazdičce 2x5), nácvik 

chůze s protézou s pomocí 2FH.

Autoterapie: viz 3.terapie plus důraz na správnou chůzi s protézou i bez.

Závěr:  Rozsah  pohybu  do  extenze  v  kyčelním  kloubu  LDK  bez  zlepšení. 

Posilování pacient zvládá bez problémů říká že příští terapii může cvičit víc. Nácvik 

chůze s protézou zvládá, při soustředění dokáže provádět extenzi v kyčelním kloubu.
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3.5.6 6.terapie (27.1.2014)

Status praesens:

Subjektivní – pacient se cítí kvůli počasí unavený, bolí ho za krkem, v rámci 

autoterapie bandážuje, tlakovou masáž stále neprovádí, 

Objektivní  –  bez  otoku  omezujícího  protézování,  flexory  kyčle  LDK  bez 

zlepšení.  Oproti  poslední  terapii  větší  zkrácení  ve  flexorech  a  adduktorech  kyčle 

a flexorech kolene PDK a stále mírně bolestivý hypertonus na lýtku PDK. Rozjetí jizvy 

v třísle  se  nezvětšilo,  jizva je  ošetřena.  Palpačně  bolestivý  hypertonus v horní  části 

m.trapezius.

Cíl terapeutické jednotky: Prevence TEN, péče o jizvu, uvolnění měkkých tkání 

v oblasti pahýlu, protažení zkrácených svalů DKK, uvolnění měkkých tkání na lýtku, 

zvýšení svalové síly, úleva od bolesti v oblasti krku. Vertikalizace a chůze.

Návrh terapie:  prevence TEN, techniky měkkých tkání  na jizvu a pahýl,  PIR 

s protažením, posílení svalů DKK a HKK pomocí PNF dle Kabata, techniky měkkých 

tkání na horní část m.trapezius, nácvik chůze o 2FH s protézou.

Provedení  terapie:  prevence  TEN  v  leže  na  zádech  –  aktivní  pohyby  akra 

do flexe/extenze a everze/inverze; techniky měkkých tkání na pahýl a péče o jizvu, PIR 

s protažením na flexory kyčle LDK v leže na boku, PIR s protažením na adduktory 

kyčle LDK v leže na zádech, PIR s protažením na flexory a adduktory kyčle, na flexory 

kolena PDK v leže na zádech. Protažení flexorů v poloze vleže na okraji lehátka, PDK 

spuštěná přes okraj, protažení adduktorů kyčle a flexorů kolena v leže na zádech. PIR 

na plantární  flexory.  Míčkování  a  kiblerova  řasa   na  oblast  horní  čísti  m.trapezius. 

Terapie krční fascie. PNF dle Kabata I.D. flekční a extenční vzorec HK technika pomalý 

zvrat,  I.D.  flekční  a  extenční  vzorec  DK,  pomalý  zvrat.   Nácvik  chůze  s  protézou 

s pomocí 2FH.

Autoterapie: viz 3.terapie plus důraz na správnou chůzi s protézou i bez.

Závěr:  Rozsah  pohybu  do  extenze  v  kyčelním  kloubu  LDK  bez 

zlepšení.Uvolnění šíje a krku od bolesti částečně ulevilo. Po PNF se pacient cítil velmi 

unavený. Chůze s protézou se stále lepší, je patrná větší jistota, pacient říkal že by si už 

troufnul i na schody.
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3.5.7 7.terapie (28.1.2014)

Status praesens:

Subjektivní – pacient se cítí dobře, bez bolesti, stále udává pocit napětí v oblasti 

šíje. 

Objektivní – Mírné zlepšení rozsahu do extenze v kyčelním kloubu. Oproti včera 

zlepšení v rozsahu pohybu ve flexorech a adduktorech a flexorů kolene PDK.

Cíl terapeutické jednotky: 

Prevence TEN, péče o jizvu, uvolnění měkkých tkání v oblasti pahýlu, protažení 

zkrácených svalů DKK, uvolnění měkkých tkání na lýtku, zvýšení svalové síly, úleva 

od bolesti v oblasti krku. Vertikalizace a chůze po schodech.

Návrh  terapie:  prevence  TEN,  techniky  měkkých  tkání  na  jizvu  a pahýl,  PIR 

s protažením, posílení svalů DKK a HKK pomocí PNF dle Kabata, techniky měkkých 

tkání na horní část m.trapezius, nácvik chůze o 2FH s protézou.

Provedení  terapie:  prevence  TEN  v  leže  na  zádech  –  aktivní  pohyby  akra 

do flexe/extenze a everze/inverze; techniky měkkých tkání na pahýl a péče o jizvu, PIR 

s protažením na flexory kyčle LDK v leže na boku, PIR s protažením na adduktory 

kyčle LDK v leže na zádech,PIR s protažením na flexory a adduktory kyčle, na flexory 

kolena PDK v leže na zádech. Protažení flexorů v poloze vleže na okraji lehátka, PDK 

spuštěná přes okraj, protažení adduktorů kyčle a flexorů kolena v leže na zádech. PIR 

na plantární flexory v leže na zádech. Míčkování a kiblerova řasa  na oblast horní čísti 

m.trapezius a krku. PNF dle Kabata I.D. flekční a extenční vzorec HK technika pomalý 

zvrat,  I.D.  flekční  a  extenční  vzorec  DK,  pomalý  zvrat.  Nácvik  chůze  s  protézou 

s pomocí 2FH do schodů a ze schodů do mezipatra.

Autoterapie:  viz  3.terapie  plus  důraz  na  správnou  chůzi  s  protézou  i  bez,  přidat 

otužování jizvy na pahýlu ve sprše střídáním teplé a studené vody.

Závěr:  Zvětšení  rozsahu  pohybu  do  extenze  v  kyčelním  kloubu  u  LDK. 

Po předešlých terapiích je patré zlepšení trofiky jizvy pahýlu, stále je trochu tvrdá ale už 

je posunlivá vůči podkoží. Chůze po schodech bez problémů.
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3.5.8 8.terapie (29.1.2014)

Status praesens:

Subjektivní – pacient se cítí dobře, bez bolesti, ale stěžuje si na jídlo v novém 

zařízení

Objektivní – Pacient byl dneska přesunut do soukromé péče v zařízení GARC 

(Geriatrické a rehabilitační centrum), kam za ním budu po zbylé dny docházet. 

Cíl terapeutické jednotky: 

Prevence TEN, péče o jizvu, uvolnění měkkých tkání v oblasti pahýlu, protažení 

zkrácených  svalů  DKK,  uvolnění  měkkých  tkání  na  lýtku,  zvýšení  svalové  síly, 

vertikalizace a chůze,  zlepšení senzomotoriky

Návrh  terapie:  prevence  TEN,  techniky  měkkých  tkání  na  jizvu  a pahýl,  PIR 

s protažením, posílení svalů DKK a HKK pomocí PNF dle Kabata, techniky měkkých 

tkání na horní část m.trapezius, nácvik chůze o 2FH s protézou, senzomotorické cvičení

Provedení  terapie:  pevence  TEN  v  leže  na  zádech  –  aktivní  pohyby  akra 

do flexe/extenze a everze/inverze; techniky měkkých tkání na pahýl a péče o jizvu, PIR 

s protažením na flexory kyčle LDK v leže na boku, PIR s protažením na adduktory 

kyčle LDK v leže na zádech,PIR s protažením na flexory a adduktory kyčle, na flexory 

kolena PDK v leže na zádech. Protažení flexorů v poloze vleže na okraji lehátka, PDK 

spuštěná přes okraj, protažení adduktorů kyčle a flexorů kolena v leže na zádech. PNF 

dle  Kabata  I.D.  flekční  a  extenční  vzorec  HK  technika  pomalý  zvrat,  I.D.  flekční 

a extenční vzorec DK, pomalý zvrat. Nácvik nášlapu na nestabilní plošinu jak levou tak 

pravou DK. Nácvik chůze o 2FH.

Autoterapie: viz 3.terapie plus důraz na správnou chůzi s protézou i bez, přidat 

otužování jizvy na pahýlu ve sprše střídáním teplé a studené vody.

Závěr:  Zvětšení  rozsahu  pohybu  do  extenze  v  kyčelním  kloubu.  Zlepšení 

se nejvíce projevuje u nácviku chůze, při kterém už nedochází k tak velké kompenzaci 

v bedrech. Pacient udává zlepšení jistoty při chůzi i sebeobslužných činnostech.
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3.5.9 9.terapie (30.1.2014)

Status praesens:

Subjektivní  –  pacient  se  cítí  dobře,  bez  bolesti,  stýská  se  mu  po  pobytu 

na rehabilitačním oddělení v nemocnici.

Objektivní –  Rozsah pohybu do extenze v kyčli oproti předchozí terapii bez 

zlepšení. Oproti včera zlepšení v rozsahu pohybu ve flexorech a adduktorech a flexorů 

kolene PDK. Pacienta byl navštívit ortotik kvůli korekci pahýlového lůžka protézy.

Cíl terapeutické jednotky: 

Prevence TEN, péče o jizvu, uvolnění měkkých tkání v oblasti pahýlu, protažení 

zkrácených  svalů  DKK,  uvolnění  měkkých  tkání  na  lýtku,  zvýšení  svalové  síly, 

vertikalizace a chůze,  zlepšení senzomotoriky

Návrh terapie:  prevence TEN, techniky měkkých tkání  na jizvu a pahýl,  PIR 

s protažením, posílení svalů DKK a HKK pomocí PNF dle Kabata, nácvik chůze o 2FH 

s protézou, senzomotorické cvičení

Provedení  terapie:  prevence  TEN  v  leže  na  zádech  –  aktivní  pohyby  akra 

do flexe/extenze a everze/inverze; techniky měkkých tkání na pahýl a péče o jizvu, PIR 

s protažením na flexory kyčle LDK v leže na boku, PIR s protažením na adduktory 

kyčle LDK v leže na zádech, PIR s protažením na flexory a adduktory kyčle, na flexory 

kolena PDK v leže na zádech. Protažení flexorů v poloze vleže na okraji lehátka, PDK 

spuštěná přes okraj, protažení adduktorů kyčle a flexorů kolena v leže na zádech. PNF 

dle  Kabata  I.D.  flekční  a  extenční  vzorec  HK  technika  pomalý  zvrat,  I.D.  flekční 

a extenční vzorec DK, pomalý zvrat. Nácvik nášlapu na nestabilní plošinu jak levou tak 

pravou DK. Nácvik chůze o 2FH.

Autoterapie: viz 3.terapie plus důraz na správnou chůzi s protézou i bez, přidat 

otužování jizvy na pahýlu ve sprše střídáním teplé a studené vody.

Závěr: Zvětšení rozsahu pohybu do extenze v kyčelním kloubu LDK. Pacient 

udává zlepšení jistoty při chůzi i sebeobslužných činnostech.
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor

3.3.1 Status praesens

Subjektivně: Pacient se cítí dobře, vadí mu jen přesun na soukromou kliniku, 

kde je menší péče. Bez fantomových pocitů.

Objektivně: Pacient spolupracuje, od operace uběhl přesně měsíc (31.1.2014). 

Pro  přesun  na  kratší  vzdálenosti  používá  2  francouzské  hole,  při  delších  trasách 

invalidní vozík.  Na pahýl používá kompresní návlek,  má brýle na čtení.  Pacient má 

nadkolenní protézu s kolenním kloubem značky Streifender 3A40. Hmotnost protézy 

i s botou 8kg.

Hmotnost: 82kg

Výška: 183cm

BMI: 24,5

DF: 16/min

TF: 79tepů/min

TK: 140/80 mmHg

3.3.2 Vyšetření

Aspekce:

Amputace femorální. 26cm distálně od L SIAS, pahýl v mírné flexi, v distální 

části mírně oteklý. Jizva o délce 24cm na distální části pahýlu LDK zhojená, bez stehů, 

jizva je mírně vystouplá. Pahýl má převážně kónický tvar.  V levém třísle 4cm jizva 

po bypassu, v horní části rozjetí, ošetřeno.

Kůže na P noze místy špatně hydratovaná, popraskaná.

Dechový stereotyp je bráníční, dýchání je mělké.
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Vyšetření stoje: 

stoj o 2FH bez protézy: 

Zezadu – tvar paty zaoblený, snížená nožní  podélná i  příčná klenba, kotník 

na PDK v ose, subgluteální rýhy ve stejné výšce, pravá tajle více vykrojená, bederní 

lordóza oploštělá, pravé rameno níž, hlava v ose

Zepředu – patella bez deviace, umbilicus v ose, prsní bradavky ve stejné výšce, 

pravý klíček níž, hlava mírně rotovaná vlevo

Zboku –  kotník,  koleno,  kyčel  v  ose;  pánev  v  rovině,  ramena  v  protrakci, 

předsunuté držení hlavy.

stoj bez opory HKK s protézou:

Zezadu – tvar paty zaoblený, mírné podélné i příčné plochonoží, kotník v ose, 

subgluteální  rýhy ve stejné výšce,  tajle  symetrické,  bederní  lordóza oploštělá,  pravé 

rameno níž, hlava v ose.

Zepředu – patella bez deviace,  umbilicus nepřetahován k žádné straně,  prsní 

bradavky ve stejné výšce, klíčky v rovině, hlava mírně rotovaná vlevo

Zboku –  kotník,  koleno,  kyčel  v  ose;  pánev  v  mírné  anteverzi,  ramena 

v protrakci, předsunuté držení hlavy.

Dynamické vyšetření stoje: 

Rhombergova  zkouška:  provedeny  typy  stoje  I.,II.,  pacient  stabilní,  stoj  III. 

nestabilní; zkouška probíhala s protézou a obuví.

Stoj na dvou vahách: bez asymetrie.

Trendelenburgova zkouška: provedena pouze ve stoji na PDK, výsledek bpn.

Vyšetření chůze: v obuvi,   zkouška probíhala s pomocí dvou FH a protézy,  třídobá 

chůze.

Rytmus pravidelný, LDK chybí pohyb do extenze, mírná kompenzace v bedrech, 

PDK extenze v pořádku. Krok souměrný při  soustředění, došlap na patu, odval přes 

přední část chodidla u PDK (kvůli použití obuvi není jasné zapojení prstců), zapojení 

HKK zkreslené kvůli použití holí.
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Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy:

Abdukce v ramenním kloubu: Pohyb plynulý, symetrický, fixace lopatek dobrá, 

od 60° zapojení m.trapezius oboustranně, rozsah plný.

Extenze v kyčelním kloubu: Test prováděn vleže na břiše. Při provádění pohybu 

se  první  aktivují  stejnostranné  paravertebrální  svaly,  následují  protilehlé  současně 

se zapojením m.gluteus maximus.

LDK(pahýl): dochází zde k většímu prohloubení bederní lordózy než u PDK.

Abdukce v kyčelním kloubu: PDK: pohyb proveden ve frontální rovině.

LDK(pahýl): pohyb proveden napůl do flexe a napůl do abdukce, mírná rotace 

zevně, rozsah pohybu menší než u PDK.

Flexe trupu: po začátku pohybu patrný předsun hlavy, hrudní páteř se nerozvíjí, 

výrazné  zapojení  m.iliopsoas  projevující  se  odlepením  DKK  od  podložky.  Rozsah 

pohybu do výše spodního úhlu lopatek.

Flexe  hlavy vleže  na  zádech:  pohyb  probíhá  zpočátku  s  mírným předsunem 

hlavy, poté v normě.

Palpace:

V  leže:  PDK:  Kůže  na  noze  teplejší  než  na  zbytku  DK,  napjatá,  místy 

dehydratovaná a popraskaná, lýtko nebolestivé, snížená posunlivost kůže všemi směry, 

patella  pohyblivá,  fibula  pohyblivá  s  bolestivostí,  bolestivý  hypertonus  v  m.biceps 

femoris,  hypertonus  m.rectus  femoris  palpačně  nebolestivý,  palpačně  bolestivé 

adduktory v distální části stehna, posunlivost kůže v normě.

LDK (pahýl): Jizva mírně vystouplá, vůči podkoží pohyblivá kromě mediální 

části, palpačně nebolestivá. Pahýl bez otoku. Adduktory palpačně nebolestivé. V oblasti 

flexorů kyčle zvýšní  kožní  napětí  a  hypertonus (Pacient  přičítá  tento stav  špatnému 

pohybovému stereotypu po první amputaci, po které měl nohu skoro neustále v mírné 

flexi).  V třísle  jizva  po   provedeném bypassu,  zarudlá,  teplá,  v  horní  části  rozjetí, 

pohyblivá.

Záda:  Kiblerova  řasa  bolestivá  bilat.  v ThL/spodní  Th  páteři,  více  vpravo, 

hypertonus m.trapezius horní část bilat. Nebolestivý.
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Trup:  Kůže  pohyblivá,  teplá,  palpačně  citlivá  horní  část  m.rectus  abdominis 

bilat.,  bránice  palpačně  nebolestivá,  bolestivý  hypertonus  v  m.pectoralis  major  pars 

sternalis bilat.

Vestoje (s protézou): SIAS bilat níže než SIPS, patrná mírná anteverze pánve, 

cristy v rovině

PHK: kontraktury na obou rukou a prstech (pacient udává že to je z práce při 

vysokých teplotách se svářečkou), není schopen plné extenze v prstech, opřít se o celou 

dlaň, palpačně bolestivý hypertonus v dlouhých extenzorech prstů a ruky P i L.

Antropometrické vyšetření:

Obvod stehna – PDK: 49cm, LDK: 48cm.

Z důvodu protézování je změřena délka PDK.

Funkční délka 85cm

Anatomická délka 81cm

Délka stehna 40cm

Délka bérce 38cm
Tab.č.7 – antropometrie PDK

Goniometrické vyšetření:

Měřeno dvouramenným goniometrem, zápis metodou SFTR.

Dolní končetina Rovina Aktivní pohyb Pasivní pohyb

Pravá Levá Pravá Levá

Kyčelní kloub S 10-0-110 5-0-110 10-0-115 5-0-115

F 30-0-20 30-0-20 35-0-20 40-0-20

R 35-0-35 N 40-0-35 N

Kolenní kloub S 0-0-105 N 0-0-110 N

Hlezno S 30-0-35 N 35-0-45 N

R 35-0-15 N 40-0-20 N
Tab.č.8 – goniometrické vyšetření
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Svalový test dle Jandy:

Pohybový segment Pohyb Stupeň svalové 

síly

Pravá Levá

Krk flexe 3

Trup flexe 3 3

Lopatka Elevace 5 5

addukce 4 4

Addukce  s kaudálním 

posunem

4 4

Abdukce s rotací 5 5

Ramenní kloub flexe 5 5

extenze 5 5

abdukce 4 4

Extenze v abdukci 4 4

Zevní rotace 4 4

Vnitřní rotace 5 4

Loketní kloub flexe 5 5

v supinaci 5 5

Ve středním postavení 5 5

v pronaci 5 5

extenze 5 5

Předloktí supinace 5 5

pronace 5 5

Zápěstí flexe 5 5

S addukcí 5 5

S abdukcí 5 5

MP klouby 2-5 5 5

Proximální  IP 

klouby

5 5

Distální IP klouby 5 5

Kyčelní kloub flexe 5 5

extenze 5 4
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addukce 5 5

abdukce 4 4

Kolenní kloub flexe 5 N

extenze 5 N

Hlezenní kloub Plantární flexe 4 N

supinace 4 N

pronace 4 N

MP klouby 2-5 3 N

Proximální  IP 

klouby

3 N

Distální IP klouby 3 N

CM kloub palce 3 N

MP kloub palce 3 N

IP kloub palce 3 N
Tab.č.9 – Svalový test dle Jandy

Neurologické vyšetření:

Pacient je orientovaný v místě, čase i prostoru.

Taxe (ukazovák-nos) – bpn

Taktilní čití – HKK – oboustranně v normě; DKK – prři dotyku jizvy na pahýlu 

změna citlivosti, pacient udává pocit dotýkání se cizího těla

Hluboké čití:

Polohocit – HKK – oboustranně v normě; DKK – PDK – necitlivost prstců

Pohybocit – HKK – oboustranně v normě, DKK – PDK – necitlivost prstců

Šlachookosticové reflexy

- HKK – biciptový: bilat. výbavný, 3

- radiopronační: bilat. výbavný, 3

- tricipitový: bilat. výbavný, 3

- flexory prstů: bilat. výbavný, 3

- PDK – patelární: výbavný, 3
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- reflex Achillovy šlachy: výbavný, 3

- medioplantární: výbavný, 3

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy:

Sval P L

M.triceps surae 1 N

M.iliopsoas 1 1

M.rectus femoris 0 N

Flexory kolenního kloubu 1 N

Adduktory kyčelního kloubu 1 2

M.piriformis 0 N

M.quadratus lumborum 0 0

Paravertebrální zádové svaly 2

M.pectoralis  major  část 

sternální dolní
1 1

M.pectoralis  major  část 

střední a horní
1 1

M.pectoralis  major  část 

klavikulární
1 1

M.trapezius horní část 1 1
Tab.č.10 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy
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Vyšetření kloubní vůle: 

Segment L P

IP1 bpn N

IP2 Blokáda ve všech směrech N

MTP Blokáda ve všech směrech N

Hlavičky metatarzů Blokáda dorso-ventrálně N

Lisfrankův kloub bpb N

Talokrurální skloubení bpn N

Tibiofibulární skloubení bolestivé N

Patella bpn N

Kyčelní kloub bpn bpn

SI skloubení bpn bpn
Tab.č.11 – Vyšetření kloubní vůle
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Barthel index:

Činnost Provedení činnosti Bodové skóre
1. Příjem  potravy  a 

tekutin

samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

5

0
2. Oblékání samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

5

0
3. Koupání samostatně nebo s pomocí

neprovede

5

0
4. Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí

neprovede

5

0
5. Kontinence moči plně inkontinentní

občas inkontinentní

trvale inkontinentní

10

5

0
6. Kontinence stolice plně inkontinentní

občas inkontinentní

trvale inkontinentní

10

5

0
7. Použití WC samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

5

0
8. Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci

s malou pomocí

vydrží sedět

neprovede

15

10

5

0
9. Chůze po rovině samostatně nad 50 m

s pomocí 50 m

na vozíku 50 m

neprovede

15

10

5

0
10. Chůze po schodech samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

5

0
 Celkem 95

Tab.č.12 – Barthel index

ADL 2 – 65-95 bodů: lehká závislost
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Závěr výstupního vyšetření

Pacient je měsíc po transfemorální amputaci LDK. Operační rána zhojená, jizva 

bez stehů a dobře pohyblivá. Pahýl kónického tvaru. Na obou DK mírný otok, který ale 

nebrání nasazení protézy. Stoj bez protézy i s ní bez vychýlení osy trupu, u obou patrný 

předsun hlavy a  protrakce  ramen.  Pacient  ve  stoji  i  chůzi  stabilní.  Chůze  rytmická 

a krok souměrný, kompenzace chybějící extenze LDK v bedrech. Pohybové stereotypy 

s  patologiemi  u  flexe  trupu  a  hlavy a  extenzi  dolní  končetiny.  Hypertonus  flexorů 

a adduktorů  kyčelního  kloubu  oboustranně,  vpravo  palpačně  bolestivé  adduktory. 

Na horních končetinách palpačně bolestivý hypertonus m.pectoralis major a dlouhých 

extenzorů ruky oboustranně. Hypertonus také v oblasti paravertebrálních svalů, hlavně 

ThL přechod. Kloubní rozsah pacienta je bez patologického nálezu. Kloubní vůle bpn 

kromě drobných kloubů PDK, zde je také snížená citlivost. Pacient zvládá sebeobsluhu 

a chůzi s protézou i bez s pomocí 2 FH, případně přesun na invalidním vozíku. Udává 

pocitové zlepšení stoje a chůze, cítí větší stabilitu a sebejistotu.

51



3.7 Zhodnocení efektu terapie

Jako  největší  dosažený  úspěch  terapie  bych  uvedl  zlepšení  stereotypu  chůze 

pacienta a celkové zvýšení sebejistoty jak při chůzi, tak při výkonu běžných denních 

činností. V tabulce jsou uvedeny další případné změny, aspekty u kterých nebyly změny 

zaznamenány nejsou uvedeny.

Aspekt hodnocení Efekt terapie

Reflexní změny ↓bolestivosti lýtka; ↓bolestivosti bránice

Jizva ↑Posunlivosti a protažitelnosti; ↓teploty

Stoj ↑Stabilita 

chůze ↑stabilita; ↑pohybový stereotyp (extenze v 

kyčelním kloubu)

Antropometrie ↓otoku  pahýlu  (obvod  50cm-->48cm); 

↑kónický tvar; 

Svalový test dle Jandy Rameno:  4->5  flexe,  extenze;  vnitřní 

rotace; 3->4 extenze v abdukci

Kyčelní  kloub:  4->5  flexe,  extenze, 

addukce

Kolenní kloub: 4->5 extenze

Svalové zkrácení Rectus  femoris  1->0,  flexory  kolenního 

kloubu 2->1

Kloubní vůle Patella bez bolestivosti

Pohybové stereotypy Abdukce v kyčelním kloubu: bez patologie

Bolesti Odeznění fantomových pocitů a bolestí
Tabulka 13: zhodnocení efektu terapie
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4. Závěr

Amputace je velkým zásahem do života pacienta,  jedná se o komplikovanou 

diagnózu  způsobující  závažné  jak  strukturální  tak  funkční  poruchy.  Pro  úspěšné 

zvládnutí je proto nutný multidisciplinární přístup zahrnující lékaře, zdravotní sestry, 

fyzioterapeuty, ergoterapeuty a v neposlední řadě také psychology.

Dlouhodobá práce s konkrétním pacientem na denní bázi pro mě měla největší 

přínos. U pacienta po čerstvé amputaci, i když už jednu v minulosti prodělal, je potřeba 

se  soustředit  na  mnoho  faktorů  ovlivňujících  jeho  stav.  U  tohoto  pacienta  to  byl 

především  jeho  věk  a  diagnózy,  které  vedly  k  amputaci,  tedy  ischemická  choroba 

dolních končetin a diabetes mellitus II. typu. V teoretické části jsem se proto zaměřil na 

poslední  zmíněnou  diagnózu  a  při  zpracovávání  mě  velmi  překvapil  rozsah  tohoto 

onemocnění a s ním spojených závažných komplikací. 

Práce  s  pacientem byla  o to  přínosnější  pro obě strany,  že se  během terapie 

povedlo vybudovat určitý důvěrný vztah, který usnadňoval komunikaci i terapii.

Přesto si  zpětně uvědomuju důležitost  psychoterapie ze strany fyzioterapeuta, 

která by terapii mohla posunout ještě o kus dál.
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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 v rámci bakalářské práce na FTVS UK. Osobní data 

v této

studii nebudou uvedena.

Dnešního  dne  jsem  byl  odborným  pracovníkem  poučena  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 kterémi 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 /tky:…………………………………….
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