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Abstrakt 

 

Název:    Dětská ortotika a protetika 

Cíle práce: Cílem práce je poskytnout ucelenou formou základní informace 

o problematice vrozených vad, systémových onemocnění, amputacích 

a postiženích dětského věku, které pak mají dopad na pohybové ústrojí, 

jeho vývoj a využití konkrétních kompenzačních pomůcek.  

Metoda:  Jedná se o kvalitativní výzkum, metody syntézy informací z jednotlivých 

odborných publikací a nestandardizovaných rozhovorů s odborníky, kteří 

se věnují dané problematice.  

Výsledky: Práce má být souhrnem informací o vybraných onemocněních 

a postiženích se zaměřením na dětského pacienta. Součástí práce je 

vytvoření návrhu informačního materiálu pro rodiče.  

Klíčová slova: ortotika, protetika, dítě, vrozená vada, kompenzační pomůcka 



 
 

Abstract 

 

Title:  Children orthotics and prosthetics  

Objectives: The aim is to provide a comprehensive form of basic information about 

birth defects, systemic disease, amputations and disabilities in children, 

which in turn have an impact on the motor system, its development and 

use specific assistive devices. 

Methods: This is a qualitative research method of synthesis of information from 

various professional publications and non-standardized interviews with 

experts who are dedicated to this issue. 

Results: Work is to be summary information on selected diseases and disabilities, 

focusing on a child patient. The work includes the drafting of information 

material for parents. 

Keywords: orthotics, prosthetics, child, birth defect, compensatory aid
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1 Úvod 
 

Ortotická a protetická péče je specifický obor se svojí dlouho historií. Existoval 

vždy paralelně s jinými léčebnými obory, které se zabývaly řešením problematiky 

tělesného postižení, nebo poškození těla mechanismem úrazu. Jeho cílem vždy bylo 

nahradit, kompenzovat, ale také usnadnit život handicapovaných s tělesným 

postižením za pomoci externě nošených pomůcek. Dětská odvětví tohoto oboru 

vznikala současně s vývojem pomůcek pro dospělé. Pokrok v oblasti dětských 

kompenzačních pomůcek tak v minulosti vycházel spíše z potřeb jednotlivců. 

V dnešní době již nastoupila sériová výroba jednotlivých komponent pro vybavení 

dětských protéz, ale i ortéz.  

Kompenzačních pomůcek se u dětí využívá především jako součást léčby 

vrozených systémových onemocnění. Mezi tato onemocnění můžeme zařadit 

například dětskou mozkovou obrnu, idiopatickou skoliózu, vrozený zkrat končetin, 

nebo nádorové onemocnění nosného a pohybového aparátu. Problémem při využití 

těchto prostředků je neukončený růst dítěte. Správně vyrobené a aplikované pomůcky, 

u nichž je dodržován léčebný režim, mohou mít korekční vlastnosti, které se díky 

neukončenému vývoji velmi kladně podílí na kompenzaci vady. V opačném případě, 

pokud je pomůcka vadná, nebo pokud není dodržen režim stanovený lékařem, může 

vést k progresi, nebo jeho setrvání ve stávajícím stavu. Léčebných pomůcek, které je 

možno u dětí využít v rámci ortotické a protetické terapie je celá řada. Velká část 

z nich je totožná s pomůckami pro dospělé, které jsou určeny pro stejné případy. Další 

část pak samozřejmě tvoří pomůcky, které jsou určeny pouze pro děti a jejich 

specifické potřeby. Jedná se například o pomůcky pro onemocnění dětského 

kyčelního kloubu, nebo speciální dlahy pro úpravu rotace dolních končetin.  

Při využití kompenzačních pomůcek u dětí by mělo docházet k holistické, 

mezioborové spolupráci. Podílet by se na ní měli odborníci z oblasti ortopedie, 

chirurgie, neurologie, rehabilitace, ortotiky a protetiky. Operace, terapie a aplikace 

pomůcek je vysoce specializovaná péče, která má za cíl pozitivně ovlivnit budoucí 

kvalitu života dítěte, nebo alespoň usnadnění péče či rehabilitace. 

Začátek práce je věnován vysvětlení jednotlivých pojmů, které se týkají dětské 

ortotiky a protetiky, nebo pojmů, které se užívají pro tento obor všeobecně. V této 
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části je také stručně rozebrán historický přehled některých osobností a pracovišť, které 

se této problematice věnovali, nebo do dnešní doby aktivně věnují, a jejich přínosu 

v tomto oboru. Vzhledem k tomu, že těchto osobností je celá řada, nebylo bohužel 

možné věnovat se všem do podrobností.  

Na závěr úvodní části je popis pravidel a doporučení pro práci s dítětem na 

ortoticko - protetickém pracovišti z psychologického a sociálního hlediska. Dítě není 

malý dospělý a vyžaduje proto odlišný přístup. Je proto nevhodné si myslet, že 

můžeme jednat s dítětem jako s dospělým pacientem, který má stejný problém. Je 

třeba správně volit způsob komunikace vzhledem k věku dítěte, psychickému stavu 

a přístupu rodičů. 

Dále následuje rozbor vybraných onemocnění dětského věku, jejich konkrétní 

příklady a léčebné postupy. Většina těchto postižení je součástí komplexnějších 

onemocnění a syndromů. Vrozené vady u dětí se spíše separovaně nevyskytují. V této 

práci jsem se zaměřil na rozbor vad, které postihují pohybové ústrojí. U každého 

z těchto postižení jsou pak uvedeny příklady konkrétního použití kompenzačních 

pomůcek a jejich předpokládaného působení. Obrázky a konkrétní typy pomůcek jsou 

přiloženy v obrazové příloze. 

Práce by v budoucnu i mohla být pomůckou pro studenty oboru ortotik - protetik, 

pro rychlé zorientování se v problematice dětské ortotiky a protetiky. Součástí této 

práce je vytvoření informačního materiálu pro rodiče dětí, kteří se dostali do situace, 

kdy budou potřebovat využití kompenzační pomůcky. Tento materiál by jim měl 

pomoci v začátcích řešení nově vzniklé situace. Zde jsem využil vlastních zkušeností 

a praxe z práce s dětským pacientem. Převážně jde tedy o subjektivní pohled na 

možnost, jak tuto problematiku řešit. 
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2 Cíle, úkoly a metodika práce 
 

2.1 Cíle práce 

Cílem práce je poskytnout ucelenou formou základních informace o problematice 

vrozených vad, systémových onemocnění, amputacích a postiženích dětského věku, 

které pak mají dopad na pohybové ústrojí, jeho vývoj a využití konkrétních 

kompenzačních pomůcek.  

Z práce by měla vzniknout informační brožurou určena rodičům takto zasažených 

dětí. Informační brožura by rodičům měla nabídnout pro laika srozumitelnou a stručnou 

možnost orientace v dané problematice tak, aby nebyli odkázání pouze na dostupnou 

odbornou literaturu. 

 

2.2 Úkoly práce 

1) Prostudování dostupných informačních zdrojů z oblasti ortotiky, protetiky, 

ortopedie, neurologie, psychologie, ergoterapie a práce s tělesně postiženými 

dětmi. 

2) Uskutečnit individuální nestandardizované rozhovory a konzultace s odborníky, 

kteří se věnují dané problematice 

3) Rozbor, analýza a syntéza odborných poznatků 

4) Vytvoření časového harmonogramu pro jednotlivé oddíly práce 

5) Zpracování odborných částí práce 

6) Vyvození jednotlivých závěrů  

7) Vytvoření informačního materiálu pro rodiče dětí, které vstupují do ortoticko - 

protetické péče jako pacienti 



12 
 

 

2.3 Metodika práce 

Práce je syntézou informací z odborných publikací, článků, a periodik. Tedy se 

jedná o analýzu závěrů jednotlivých autorů. Mnoho použitých zdrojů se věnuje 

konkrétním kazuistikám specifických pacientů. Jde tedy spíše o případové studie a je 

nutné s nimi i takto pracovat. Na základě jednotlivých fragmentů odborných textů je 

nezbytné vytvořit alespoň částečně celistvý obraz dané problematiky.  

Stěžejními a zároveň významnými zdroji informací byly konzultace s konkrétními 

odborníky, kteří se celoživotně věnovali nebo věnují tělesnému postižení dětí a jeho 

řešení za pomoci kompenzačních pomůcek. Při sběru těchto informací jsem použil 

metodu nestandardizovaného rozhovoru. Tato metoda nám umožňuje pokládat otevřené 

otázky a upřesňovat je pomocí doplňujících otázek. Nejedná se tedy o předem 

připravené dotazy. Pokládání doplňujících otázek vyplývá z průběhu rozhovoru. Názory 

dotazovaných odborníků jsou často subjektivní a nelze z nich vyvodit jednotný závěr, 

i když se v mnoha případech shodují. Výsledkem tak vzniká soubor doporučení 

a závěrů (11) 

Výsledkovou částí bude vytvoření informačního materiálu, sloužícímu 

v budoucnu jako manuální pomůcka pro rodiče, kteří se dostanou do situace, kdy jsou 

konfrontováni se zdravotním stavem svého dítěte a nutností ortotické, nebo protetické 

péče při využití pomůcek do budoucna.  



13 
 

3 Souhrn historických faktů, publikací, prací a příkladů 

konkrétních pracovišť věnujících se dané problematice 
 

3.1 Vývoj ortotiky a protetiky ve světě 

Ortotika a protetika jako taková je obor s dlouhou historií, která sahá například až 

do starého Egypta. Paradoxně největšího rozvoje obor zažívá vždy v období velkého 

světového konfliktu, například válečného střetnutí. Při těchto událostech vždy dochází 

k rychlému rozvoji použití kompenzačních pomůcek z důvodu velkého nárůstu 

postižených. 

Jedním z moderních průkopníků a novátorů tohoto oboru je bezesporu Otto Bock 

(1881 – 1960), který v roce 1919 založil v Berlíně stejnojmennou společnost a výrazně 

vylepšil péči o vojáky, kteří byli postiženi 1. světovou válkou. Rozsah poptávky byl tak 

veliký, že se Bock rozhodl uvést do praxe myšlenku sériové výroby komponentů, které 

by byly přímo dodávány protetickým technikům a tím tak výrazně urychlily vybavování 

pacientů pomůckami. Tato myšlenka se stala základem pro moderní protetický průmysl. 

V průběhu následujících let došlo také k přechodu od tradičních materiálů, jako je 

dřevo, k modernějším a vyrobitelným. Jednalo se o použití plastu, pryskyřic a aluminia. 

V současné době je firma Otto Bock největším distributorem sériově vyráběných 

komponent a materiálů pro výrobu protéz, ortéz a kompenzačních pomůcek. Zvláštní 

sekcí výrobků firmy je také dětský program, který se specializuje na individuální 

potřeby těchto pacientů. Program komponentů pro výrobu kompenzačních pomůcek pro 

děti mají i další firmy. (48) 

Kromě firmy Otto Bock v Evropě působí i další výrobci komponent a materiálů 

pro výrobu kompenzačních pomůcek. Patří mezi ně například firmy Ossur, Blatchford, 

Streifeneder a Ortho Europe. V Americe jsou to například Flexfoot, Tru Life a Freedom 

Inovations. 
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3.2 Ortotika a protetika v České republice 

V České republice máme řadu vynikajících osobností, které se zapsaly větším či 

menším dílem do rozvoje péče o tělesně postižené děti a do rozvoje kompenzačních 

pomůcek.  

V letech 1627 až 1638 píše Jan Amos Komenský ve svém spise Didactica magna 

o možnostech vyučování na základě fyziologicko - psychosociálního modelu. Ve stejné 

době se začínají zakládat instituce, které se věnují péči o postižené. (37) 

V letech 1782 až 1835 vychází spisy Josefa Božka a jeho dvou synů. V roce 1868 

pak práce prof. Hermanna. Práce obsahovaly nákresy, principy konstrukce a využití 

kompenzačních pomůcek pro postižené. (38) 

Před první světovou válkou jsou práce našich odborníků pravidelně publikovány 

v medicínských a cechovních listech. Jednalo se například o Chirurgisch - technisches 

Korespondenzblatt fűr Chirurgie- und Orthopädie - Mechanik. (38) 

Mezi významné české osobnosti patří MUDr. Rudolf Jedlička. Byl přednostou II. 

chirurgické kliniky Univerzity Karlovy (dále jen UK) a zakladatelem Pražského 

sanatoria v Podolí. Během své lékařské praxe došel k závěru, že je nutností poskytovat 

komplexní péči mentálně a tělesně postiženým dětem nejen medicínskou, ale 

i pedagogickou, psychologickou, mravní, sociální, pracovní a estetickou, což vyústilo 

v založení Jedličkova ústavu, který byl otevřen v roce 1913 v Praze na Vyšehradě. 

V rámci ústavu byl kladen důraz na zařazení postižených zpět do běžného života. 

Jedličkův ústav se zabýval především vzděláváním, rehabilitací a sociálními službami. 

Nemocní se v tomto zařízení zabývali nácvikem běžných denních a pracovních činností, 

které jim měly pomoci vrátit se zpět do běžného života. K tomuto účelu si v rámci dílen 

pacienti zhotovovali i pracovní pomůcky pro různé činnosti. (42) 

V období první republiky se technické práce z oboru protetiky objevují 

v některých českých periodikách. Jednalo se např. o Slovanský sborník ortopedický. 

(38) 

Za první republiky bylo invalidy z první světové války založeno družstvo ODIP 

pro výrobu ortopedických pomůcek. V té době se jednalo převážně o protézy. Po druhé 

světové válce bylo přejmenováno na družstvo Orthopedia a v této době rozšířilo svou 
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výrobu i na další potřeby pro invalidy včetně invalidních vozíků. Na počátku šedesátých 

let družstvo změnilo svůj název na ERGON, který využívá dodnes. (33) 

Založení ortopedické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 

která vznikla v roce 1933, je spojeno se jménem Prof. MUDr. Bedřicha Frejky, DrSc., 

který je známý především díky svému zaměření na léčbu dysplazie dětského kyčle 

pomocí tzv. Frejkovy peřinky. Jedná se o pomůcku, která napomáhá udržení abdukce 

v kyčelních kloubech. (6) 

Prof. MUDr. Arnold Pavlík, který byl Frejkovým žákem a současníkem, 

absolvoval závěrečnou stáž v Ústavu mrzáčků na Králově Poli v Brně, jehož byl právě 

Frejka přednostou. Vzhledem k jeho rozsáhlé manuální zručnosti, kterou rozvíjel již od 

dětství, je například autorem prototypu nitrodřeňového hřebu české výroby. Tento hřeb 

byl určen pro stabilizaci při provedení zkracovací osteotomie na proximálním femuru. 

Mezi jeho nejvýznamnější počin však patří časná aktivně pohybová terapie tahovými 

třmeny u dětí.  Je autorem Pavlíkových třmenů. (36) 

Mezi další výrazné postavy dětské ortopedie patří doc. MUDr. Otakar 

Hněvkovský, který byl přednostou ortopedického oddělení spadajícího pod Fakultu 

dětského lékařství na Karlově. Tato samostatná fakulta vznikla v roce 1953. Docent 

Hněvkovský viděl budoucnost tehdejší kliniky spíše v péči o dětské pacienty, na tu se 

také specializoval a určoval směr, kterým se bude práce kliniky ubírat. (51) 

Prof. MUDr. Václav Vojta se věnoval neurologii a rehabilitační léčbě. Věnoval se 

terapii dětí postižených mozkovou obrnou. Je autorem metody reflexní lokomoce. Po 

něm je také nazvána Vojtova metoda, která významně přispěla k rehabilitaci pacientů 

s postižením pohybového aparátu. Vojtova metoda zahrnuje včasnou diagnostiku 

neurokineziologickým vyšetřením a včasnou terapii reflexní lokomocí. V současné době 

je Vojtova metoda indikována u dětí, ale i u dospělých s velmi širokým spektrem 

onemocnění. Jeho podpůrná rehabilitační terapie se používá hlavně při různých 

ortopedických poruchách jako doplněk ortotické terapie. Jedná se například o skoliózu 

a dysplazii kyčelního kloubu. (53) 

Velmi významnou osobností je doc. MUDr. Ivan Hadraba, CSc., spolupracující 

s Centrem pro sport postižených v rámci Fakulty tělesné výchovy a sportu (dále jen 

FTVS). V roce 1980 spolu s kolegou MUDr. Eduardem Cmuntem zahájili jednání 

s firmou Otto Bock. Výsledkem těchto jednání bylo, že k nám tato firma vyslala své 
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odborníky, kteří nám představili nové technologie a zpracování materiálů. Jedním 

z těchto odborníků byl i Otto Fruzinsky, který byl nestorem moderní protetiky. Došlo 

k přechodu na univerzální trubkový systém. Stavebnicové systémy tak začaly vytlačovat 

kožené a dřevěné protézy. Jejich spolupracovník Jiří Kaiser se významně zasloužil 

o rozšíření těchto nových systémů. Pracoval na pražském protetickém oddělení 

a propojil své zkušenosti z protetiky a modelářství. (20) 

Významnou českou osobností, která působí do dnešních dní je doc. MUDr. 

Václav Smetana (narozen 15. listopadu 1934), který se věnoval především dětské 

ortopedii a jejímu rozvoji v rámci České republiky. V letech 1990 - 1999 spojil svoje 

jméno s Fakultní nemocnicí v Motole (dále jen FNM), kde působil jako přednosta 2. 

Ortopedické kliniky dětí a dospělých. Na tomto pracovišti se zasadil o rozvoj léčby 

tělesně postižených dětí, především pak dětí s neuromuskulárními onemocněními 

a vrozeným zkrácením končetin. V období let 1965 – 1992 se aktivně podílel na sportu 

tělesně postižených. (49) 

Prof. MUDr. Pavel Dungl  je přednostou ortopedické kliniky na Bulovce v Praze. 

Pod vedením Prof. MUDr. Slavíka, který ho velmi podporoval, přispěl významnou 

měrou k rozvoji léčebné terapie u dětí s onemocněním nohy a kyčelního kloubu. (50) 

Mezi důležitá pracoviště zabývající se dětskou ortopedií patří v současnosti 2. 

Ortopedická klinika FNM, kde působí MUDr. Pavel Smetana syn doc. MUDr. Václava 

Smetany. Významnou osobností této kliniky je také doc. MUDr. Alena Schejbalová, 

která svou odbornou praxi zasvětila především léčbě spastického postižení dolních 

končetin u dětí. Léčbě postižení páteře u dětí se věnuje například doc. MUDr. Petr 

Korbelář. Na klinice rehabilitace a sportovního lékařství působí doc. MUDr. PaeDr. Jan 

Kálal CSc., který se věnuje amputační problematice a následnému rehabilitačnímu 

řešení u dospělých a dětí. 

Nedílnou součástí jsou pak také specializované dětské léčebny, které poskytují 

následnou či dlouhodobou péči o takto nemocné děti. Česká republika je ve světě známa 

především díky velmi úspěšným programům pro léčbu dětí s dětskou mozkovou obrnou 

a spastickými poruchami. Mezi specializované ústavy v České republice patří Hamzova 

odborná léčebna v Lužích u Košumberka, Olivova dětská léčebna v Říčanech, dětská 

léčebna pohybových poruch v Boskovicích, léčebný ústav Metylovice 

v moravskoslezském kraji a dětská léčebna ve Křetíně. 
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Významnou roli v léčbě pohybových a neuromuskulárních nemocí a poruch 

u dětí hraje také lázeňská a rehabilitační péče. Mezi lázeňská zařízení věnující se této 

péči patří Velké Losiny, Teplice nad Bečvou, Teplice, Luhačovice, Poděbrady, 

Kynžvart, Lázně Bělohrad, Klimkovice, Jánské lázně a Bludov. Tato zařízení poskytují 

specializované programy pro léčbu dětí s dlouhodobými poruchami a pooperačními 

stavy. 

Mezi ortoticko – protetické pracoviště, která působí na území České republiky, 

můžeme zařadit Ortopedické pomůcky, Ortotika, Otto Bock, Protetika s.r.o., Protetika 

Medica, Centrum technické ortopedie, Ergona Opava, Greif – Inex, ING – Corporation, 

M. A. Ortopedická protetika, Malík a spol., Ortop, Ortopedická protetika, Ortotika 

Protetika, Proetor, Protetika Plzeň, Protetika – Štěpánová, Svorto. 

V současné době není známé žádné ortoticko - protetické pracoviště, které by se 

věnovalo pouze a výhradně dětem. Na protetických pracovištích se ve většině případů 

věnují jak dětem tak dospělým. Větší koncentrace dětských pacientů je bezpochyby ve 

společnosti Ortotika, která se věnuje především výrobě trupových ortéz pro pacienty 

postižené skoliotickým onemocněním. Specializovaná pracoviště, ve kterých probíhá 

péče o dětské pacienty, jsou většinou úzce provázána s klinikami a odděleními dětské 

ortopedie, neurologie a rehabilitace. V dnešní době, například v případě amputací u dětí, 

panuje nejednotný názor, zda tito pacienti patří do ortopedické, nebo chirurgické péče. 

Amputační výkony tak probíhají paralelně na pracovištích obou typů.  

 

3.3 Pohled na odbornou literaturu dětské ortotiky a protetiky 

Co se týče odborné literatury a konkrétní problematiky, tedy ortotické 

a protetické léčby u dětí, tak se ji většina publikací věnuje jen okrajově. Obvykle se 

jedná o součást uceleného díla, které je zaměřeno obecně na výrobu těchto pomůcek 

a problematice dětí věnuje samostatnou kapitolu. Do českého jazyka bylo i tak 

přeloženo minimum odborných publikací. Největší podíl prací je tak nejčastěji 

v německém jazyce a část materiálů v angličtině. Místo v tomto výčtu mají samozřejmě 

i původní české publikované práce. Další možností, z nichž lze získávat fakta, jsou 

potom lékařské publikace, práce a odborné články, které se věnují dětským poruchám 

pohybového ústrojí, anebo publikace zaměřené na rehabilitaci či práci 

s handicapovanými pacienty.  
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Příklad odborných prací a článků zaměřených přímo na dětskou protetiku: 

 LAMB, D. W. Prostheses for Children. British medical journal, 1964, 2.5404: 

297. 

 DOMINKUS, Martin, et al. Growth prediction in extendable tumor prostheses in 

children. Clinical  

 WRIGHT, F. Virginia, et al. The Prosthetic Upper Extremity Functional Index: 

development and  

 

Mezi zahraniční publikace tak patří například: 

 BAUMGARTNER,R.,BOTTA,P.Amputationund Prothesenversorgung, Thieme            

2008,460 s., ISBN 978-3-13-136153-0(německy) 

 MAY,B.,J. Amputations and prosthetics, Philadelphia : Davis company, 246 s 

 NEUMANN,K.Gehen verstehen,Theime 2003, 200 s., ISBN 3-13-132371-

X(německy) 

 

Práce přeložené do češtiny: 

 HEIM, S.KAPHINGST, W.,. Protetika, Praha : FOPTO 2002, 313 s. 

 HEIM, S.KAPHINGST, W., Ortotika,   Praha : FOPTO, 2004,224 s. 

 

Původní české publikace: 

 HADRABA, I.: Ortopedická protetika. Praha : Karolinum, 2006 106 str. ISBN 

80 – 246-1296-8 

 HUSIČ, I. Ortotika, FOPTO 2003, 60 s 

 BOCK, O: Technické informace 

 PŮLPÁN,R. Základy protetiky, Praha : FOPTO, 2009 

 Odborný časopis , Ortopedická protetika, FOPTO 2000 - 2009. 

 

Odborné lékařské publikace: 

 SCHEJBALOVÁ, Alena a Tomáš TRČ. Ortopedická operační terapie dětské 

mozkové obrny. 1. vyd. Praha: Ortotika, 2008, 191 s. Ortopedie. ISBN 978-802-

5412-862. 



19 
 

 DUNGL,P. et al.,Ortopedie, Grada 2005, 1280 s., ISBN 80-247-0550-8 

 SOSNA A.et al. Základy ortopedie. 1 vyd. TRITON 2001, 175 s.ISBN 80-7254-

202-8 

 SMITH,D.G.,MICHAEL,W.J.,BOWKER,H.J.Atlas of amputations and limb 

deficiencies,American Academy of Orthopaedic Surgeons, ISBN 0-89203-313-4 

 

Práce věnující se tělesně postiženým dětem a jejich integraci: 

 PAVEL, Zikl. Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole. Grada 

Publishing as, 2011. 

 JAKOBOVÁ, Anna. Komplexní péče o děti s tělesným a kombinovaným 

postižením. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě – Pedagogická 

fakulta, 2007. 101 s. ISBN 978-80-7368-945-2. 
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4 Specifikace a obecné zásady ortotické a protetické léčby 

v dětském věku 
 

Přístup k dítěti jako k pacientovi po operačním výkonu, který byl proveden za 

účelem korekce vzniklé deformity na pohybovém nebo nosném aparátu, či po 

amputačním výkonu, má svá pravidla a výrazně se liší od přístupu k dospělému 

pacientovi s obdobným problémem. Je nutné si uvědomit, že dítě nedokáže vyhodnotit 

nastalou situaci z odborného hlediska tak dobře jako dospělý pacient s životními 

zkušenostmi. Proti tomuto tvrzení můžeme argumentovat tím, že děti mají naopak 

velkou a někdy až neuvěřitelnou schopnost vyrovnání se se vzniklým postižením, nebo 

náhle vzniklým stavem. (22) 

Tyto vlastnosti jsou samozřejmě do velké míry závislé na věku dítěte. 

Z odborného pohledu se jeví jako přirozené, že dítě, které je starší, například ve věku 

patnácti let, by mělo nastalou situaci vnímat lépe než dítě mladšího školního věku. Ne 

vždy to ale bývá pravidlem a někdy je opak pravdou. Mnohdy se stává, že mladší dítě 

ještě není zatíženo úvahami o své budoucnosti a nastalou situaci tak zvládá mnohem 

lépe, než dítě starší. Dalším důležitým faktorem při přijetí problému je také mentální 

a intelektuální zdatnost jednotlivých dětí. V dnešní době jsou děti vychovávány 

v různých poměrech a názor na výchovu není jednotný. Existuje pouze odborný rámec 

zdatnosti, která by měla odpovídat danému věku. Každé dítě se ale vyvíjí v intelektuální 

sféře individuálně. Velký podíl na tom mají samozřejmě i rodiče a další členové rodiny. 

Příkladem takového rozdílu může být například i to, že dvě děti stejného věku, které 

jsou postiženy stejnou deformitou, mohou reagovat velice odlišně. To, že první dítě 

situaci vyhodnotí rychle a kladně, ještě nemusí znamenat, že k tomu dojde i druhého 

jedince. Ten může naopak zareagovat přehnaně negativně a mohou se u něho rozvinout 

psychiatrické patologie, jako jsou deprese, fobie, deprivace, poruchy chování a jiné. 

U mladších dětí může dojít ke zpomalení, zastavení nebo dokonce navrácení se na nižší 

úroveň psychomotorického vývoje než na které bylo před výkonem. Tato skutečnost 

ovšem není dána tak ztrátou končetiny, jako spíše prožíváním dlouhodobého stresu 

spojeného s pobytem v nemocnici, opakovanými nepříjemnými vyšetřeními, izolací od 

běžného společenského života dítěte a náročnou rehabilitací a regenerací po výkonu. 

(22) 
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Je bezesporu úkolem pracoviště, kde je dítě léčeno a ošetřováno, vyrovnat se 

i s těmito aspekty aktuálního psychosomatického stavu dítěte. Pokud ošetřující personál 

pozoruje negativní vývoj v psychologické stránce dítěte, je nutné neprodleně zařídit 

psychologické či psychiatrické konzilium. Pokud odborný konzultant objeví 

patologický vývoj v psychice dítěte, je nezbytně nutné zahájit okamžitě specializovanou 

psychoterapii, aby se tak předešlo trvalým následkům u dítěte. V některých případech 

může psycholog objevit patologické chování u rodiny, které má přímý vliv na stav 

dítěte. V takovém případě je nezbytné rodinu přesvědčit o nutnosti rodinné terapie, aby 

dítě už v tak náročné životní situaci mělo možnost vyrůstat ve zdravém a informovaném 

prostředí. (22) 

Do těchto kritérií musíme samozřejmě zanést i rozdílnost jednotlivých případů. 

Je rozdíl, a to nejen pro dítě, ale i pro jeho rodiče, jestli dítě trpí vrozenou formou 

onemocnění, žije-li s onemocněním či deformitou delší dobu, nebo se jedná o náhle 

vzniklý stav. K tomu můžeme připojit i zásadu rozdílu třeba u amputací. Odlišná situace 

nastane, když je dítě připravováno k amputačnímu výkonu jako k vyústění svého 

současného a dlouhodobého stavu, nebo jestli se jedná o amputaci traumatickou. Názory 

na to, zda je lépe snášen jeden nebo druhý typ amputace se samozřejmě různí a není 

u nich zastáváno jednotné stanovisko. (22) 

V případě, že je dítě indikováno k následné ortotické, nebo i protetické péči, je 

důležité upozornit na aspekty přístupu techniky protetického pracoviště. Rozhodně je již 

při prvním kontaktu dítěte s protetickým technikem nutno upozornit na to, že zde 

neplatí stejné zásady jako při práci s dospělým. Nezapomeňme také na to, že pracovat 

s dítětem v této části léčby znamená pracovat i s jeho rodiči, ošetřujícím lékařem 

a dalšími rodinnými příslušníky. Při návštěvě dětského pacienta na protetickém 

pracovišti se totiž často stává, že s ním přichází i více než jeden rodinný příslušník a je 

nutno věnovat jejich dotazům pozornost stejnou měrou. (22) 

Nesmíme ovšem propadnout pocitu, že jediný směrodatný názor je subjektivní 

pohled dítěte, nebo rodičů. Nicméně i v současném zdravotnictví, které se zabývá 

dětskými pacienty, velmi často dochází k opomíjení názoru samotného dítěte. Dítě 

samotné je pak jakoby odsunuto na druhou kolej a rozhovor a plánování pomůcky, či 

následné terapie s ní, je probíráno hlavně s jeho rodičem. Opačný příklad, ke kterému 

ale také dochází, je stav, kdy technik zcela opomine vyslechnout rodiče, jejich dotazy 

a připomínky a soustředí se výhradně na svého dětského pacienta. Tyto dva přístupy 
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jsou i dnes velice časté. Objevují se i názory, že se jedná o tradiční přístupy k dítěti, 

během návštěvy zdravotnického zařízení. Správným přístupem je rozdělení pozornosti 

spravedlivě mezi dítě i jeho doprovod. Během výuky ve zdravotnických oborech se 

bohužel neklade důraz na komunikaci s dětským pacientem a toto téma se pak stává 

jaksi nechtěným s nutností tento problém vyřešit právě výše popsaným způsobem. 

Zdravotnickým pracovníkům je tedy v tomto odvětví poskytována zcela volná ruka a je 

ponecháno na jejich vlastním uvážení, zda je jejich nedostatečné zkušenosti dovedou 

k návštěvě odborných akcí s touto tématikou, samostudiu, nebo se v této problematice 

nebudou dále sami vzdělávat. O dětské psychologii a práci s dítětem je v dnešní době 

v dostupnosti mnoho odborných publikací různých kvalit. Mezi základní znalosti by 

určitě měla patřit znalost vývojové psychologie dítěte. Ta během práce protetika může 

sloužit jako výrazná pomůcka pro rychlou orientaci, v jakém období se dítě nachází 

a poskytne hrubý rámec při jednání s ním. Nicméně je nutné opět připomenout, že 

každé dítě je individualita a v dnešní době je možné pozorovat velmi výrazné odchylky 

v určitých obdobích vývoje dětského intelektu. (22) 

Při první návštěvě dítěte u protetického technika bychom měli nejprve zjistit 

jeho sociální anamnézu. Je důležité zjistit kde a v jakých podmínkách rodina žije. Jestli 

se v okolí domova či přímo v něm nachází nějaké překážky, které bude potřeba 

překonávat. To přímo souvisí s tím, jak je uspořádán byt, kde se bude dítě s pomůckou 

pohybovat. Případně jak ho oproti dosavadnímu stavu pomůcka omezí, nebo mu naopak 

vylepší možnost pohybu. Kdo se bude o dítě starat. Jestli je ve věku nebo zdravotním 

stavu, kdy potřebuje mít stálý dohled, nebo se bude o pomůcku do budoucna starat 

samo. Jako vodítko nám může pomoci dotazník k určení typu budoucího uživatele. 

Dotazník se věnuje rozlišení limitovaného nebo nelimitovaného, interiérového nebo 

exteriérového uživatele a dalším jeho specifikacím. V případě, že dítě není nijak 

omezeno mentálně, nebo více fyzicky a po aplikaci pomůcky bude schopno vykonávat 

svůj běžný pohyb, pak bychom s ním měli pracovat jako s nelimitovaným uživatelem, 

ne-li jako s uživatelem se specifickými požadavky. Tyto informace získáme pomocí 

diagnostického rozhovoru s dítětem a jeho rodiči, který je vedený formou 

nestandardizované a často i neformální konverzace. (22) 

Je důležité dbát i na styl komunikace. Není samozřejmě možné mluvit stejně 

s dítětem a po tom ve stejném duchu hovořit s rodiči. Mohli by se cítit dotčeni, nebo 

získat pocit, že jsou podceňováni. Také jim ale nemůžeme předkládat informace jako 
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holé fakty a počítat s tím, že všemu rozumí a nemají žádné dotazy. I pro ně je to nová 

zkušenost a musí se s ní sami vyrovnat. Je dobré rozdělit dotazy mezi dítě i rodiče tak, 

aby každý z nich odpověděl na danou otázku sám, zbytečně nemusel přemýšlet 

a nevznikala nutnost situace, kdy za něj musí odpovědět druhá strana. Dítěte se 

nebudeme ptát, jestli by byla možná úprava koupelny, i když by ji třeba uvítalo, stejně 

jako rodičům nebudeme předkládat vzorník dětských motivů, aby nedošlo k tomu, 

že dítě bude později terčem posměchu mezi vrstevníky. Vyplatí se tedy první návštěvu 

neuspěchat, vytvořit si předem pracovní plán, podle kterého povedeme rozhovor, 

poskytnout dostačující odpovědi a pečlivě si zaznamenat všechny, i v první chvíli pro 

nás nepodstatné detaily, které by nám mohly při výrobě pomůcky pomoci. Ideální je 

předat rodině kontakt přímo osobně na technika, který se o dítě a jeho pomůcky bude 

starat. Dobrým doporučením je pak upozornit v jakou hodinu je vhodné volat 

s případnými dotazy, aby rodinní příslušníci nepodlehli pocitu, že druhá hodina ranní je 

ta pravá pro konzultaci. (22) 

Po odebrání měrných podkladů a vytvoření první verze pomůcky si pak dětského 

pacienta, stejně jako dospělého zveme k první zkoušce. Ještě před vyzkoušením je 

důležité rodiče, ale hlavně dítě upozornit, že pokud se mu nebude esteticky na pomůcce 

něco líbit, je možné to předělat a tam kde by to z technických důvodů nešlo, vysvětlit 

dostatečně proč. Předcházíme tím tak možnosti, že pomůcka se už od pohledu dítěti 

nezdá a odmítne ji třeba byť jen zkusit, nebo ji vyzkouší a v budoucnu ji bude odmítat 

nosit. Při vyzkoušení pomůcky jsou pro nás samozřejmě nejdůležitější subjektivní 

pocity dítěte, jak se mu pomůcka obléká, jak je pohodlná a také jak se mu líbí. Bude ho 

možná zajímat, jestli s ní může do vody a jakým všem činnostem je možné pomůcky 

vystavit. O něco méně ho bude určitě zajímat, jak se pomůcka udržuje, myje a případně 

další péče o ni. Tyto informace předáváme rodičům, pokud je to věkově možné tak 

i dítěti a dalším přítomným členům rodiny. Při první zkoušce tedy podrobně 

vyhodnotíme a případně upravíme pomůcku podle potřeby. Ideální je půjčit na určitý 

časový úsek pomůcku k běžnému užívání a při další smluvené schůzce vyhodnotit 

jednotlivá kritéria znovu a pomůcku upravit, nebo přepracovat. (22) 

V neposlední řadě bych rád upozornil na několik obecných zásad komunikace 

s dítětem a jeho rodiči. Je třeba mluvit zřetelně a jasně. Přizpůsobit rozhovor věku 

dítěte, především se zaměřit na používaná slova, která bereme jako samozřejmá, ale dítě 

v určitém věku jim nemusí rozumět. Ani na malé dítě nemluvíme infantilně 
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a nepoužíváme přehnaně zdrobnělá slova, absurdně tak v dítěti vzbuzujeme nejistotu 

a nedůvěru. Při rozhovoru s dítětem se také zaměříme na to, abychom měli v dosahu co 

nejvíce komponentů, materiálů a věci o kterých mluvíme, aby se s nimi dítě mohlo 

okamžitě seznámit a ujistit se, že mu z ničeho co popisujeme, nehrozí nějaká bolest 

nebo nepohodlí. Je důležité celou dobu myslet na to, že dítě má za sebou dlouhé období 

plné nepříjemných a často velmi bolestivých výkonů a ke všemu novému je nyní 

přehnaně opatrné. Na závěr je nutné se ujistit, že jak dítě, tak i rodiče pochopili 

problematiku spojenou s pomůckou a jejím užíváním. Pečlivě zodpovědět všechny 

dotazy. Hlavní je pak vystupovat optimisticky a podpořit dítě i rodinu. Jedná se 

o nelehkou životní situaci a špatně naladěný technik, který nemá moc času, moc 

optimismu nepřidá. (22) 
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5 Základní fakta o růstu a vývoji dětí 
 

Na průběh růstu má vliv v první řadě zvyšování počtu buněk. Hovoříme o takzvané 

(dále jen tzv.) hyperplazii. Důležitou roli hraje i zvětšování objemu tzv. hypertrofie. 

Nejedná se však pouze o růst do délky, ale i o zvětšování jednotlivých segmentů těla 

a samotných orgánů. Růst je ovlivněn celou řadou faktorů. To co můžeme označit jako 

normální průběh, se pak stává ukazatelem zdraví dítěte. Na první místo mezi těmito 

faktory můžeme zařadit určitě dědičnost. Genetika je modifikována faktory vnějšího 

prostředí, které ji ovlivňují. Trend ve vývoji zaznamenává změny v průběhu řady 

generací. Při hodnocení růstu hodnotíme různé ukazatele. Zařazujeme zde hmotnost, 

výšku, proporcionalitu těla, kostní a zubní věk. (17, 18) 

Výšku můžeme rozdělit na tři období. Prvním z nich je infantilní růstové období. 

To přímo navazuje na nitroděložní vývoj a trvá zhruba do dvou let věku. V průběhu 

prvního roku dítě vyroste zhruba o 25 cm a ve druhém roce o dalších cca 12 cm. 

Druhou fází je dětské růstové období. Růst je již výrazně pomalejší a pohybuje se 

zhruba okolo 5 cm až 8 cm za jeden rok. Poslední fází je pubertální růstové období. 

To trvá zhruba čtyři až pět let. Nejvyšší růstová rychlost v tomto období dosahuje až 10 

cm za rok. (18) 

K posouzení parametrů výšky používáme nejčastěji růstové tabulky a růstové 

diagramy. Ty jsou statisticky vypracovány na základě měření velkých skupin dětí. 

Proporcionálně se jednotlivé části těla vyvíjí nerovnoměrně. Tím pádem se velice 

rychle mění vzhled dítěte a velikostní poměr jeho končetin a částí těla. Končetiny jsou 

nejprve krátké a k jejich prodloužení dochází právě v průběhu pubertální růstové 

fáze.(17, 18) 

Během růstu dítěte dochází k postupné osifikaci chrupavek, pomocí které určujeme 

kostní věk dítěte. Ten nás informuje o jednotlivých stádiích vývoje skeletu. V prvním 

roce života se kostní věk nejlépe posuzuje ze zralosti distální epifýzy femuru. 

V pozdějším věku z osifikace jader kostí zápěstí a ruky. K těmto vyšetřením se používá 

rentgenových snímků. Orientačně lze říci, že počet osifikovaných zápěstních kůstek je 

úměrný počtu roků dítěte. Normálně by se měl kostní věk shodovat s chronologickým 

věkem a měl by se od něj lišit maximálně o jeden rok. (18) 
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Další zvláštností dětského věku je přítomnost růstových plotének. Růstová ploténka 

je tvořena chrupavkou. Tyto ploténky jsou přítomny v dlouhých kostech a mají 

za následek růst kosti do délky. Ploténky jsou situovány do oblasti metafýzy 

v koncových oblastech kosti. Principem je, že chondrocyty se v růstové ploténce 

neustále dělí a kost tak přirůstá směrem k epifýze. Proces růstu chrupavek a jejich 

osifikace jsou v rovnováze. Ukončení nastává ve chvíli osifikace celé růstové ploténky. 

(17, 18) 

Růst hraje velmi významnou roli při zhotovování a aplikaci kompenzačních 

pomůcek. Vzhledem k tomu, že aplikované pomůcky slouží ve většině případů 

ke korekci stavu po operaci nebo pro stabilizaci a ovlivnění dosavadní situace, je nutné 

dbát na rychlost růstu a vývoje dítěte. Ten je u každého dítěte individuální. 

Je nezbytností hodnotit průběžně jednak růst dítěte a také funkčnost pomůcky. Pomůcka 

může v určité chvíli již ztrácet svou schopnost korekce a správné aplikace. Pomůcku 

je nutné na základě těchto faktorů pravidelně upravovat a ve většině případů zhotovit 

pomůcku, která odpovídá novým skutečnostem a je lépe padnoucí. K tomu může 

z praxe docházet řádově i každé tři měsíce. 

Pokud je tato skutečnost zanedbána může dojít k progresi stavu dítěte nebo dokonce 

k porušení růstu až jeho zastavení. V případě amputovaných končetin může dojít 

k deformaci pahýlu a jeho patologickému vývoji, který si vyžádá další operační řešení. 

Stejná situace nastane i u špatně aplikovaných ortéz.  

Je tedy nutností nepodceňovat faktor růstu a neuchylovat se k tvrzení, že je stav 

do budoucna neovlivnitelný a tudíž není nutné ho průběžně řešit. 



27 
 

6 Vrozená systémová onemocnění 
 

Jedná se o lokalizované nebo systémové anomálie skeletu a pojivových tkání, které 

vznikají prenatálně a jsou patrné již při narození, nebo se projevují v průběhu 

postnatálního vývoje. Tyto vady bývají genetického původu. Dalším podkladem je 

zásah teratogenu v průběhu morfogeneze pohybového aparátu. Nejčastěji v průběhu 

čtvrtého až sedmého týdne vývoje. Nejjednodušeji je rozdělujeme na hyperplazie, 

aplazie a ageneze. Pokud hovoříme o hyperplaziích, označujeme tak vady ve smyslu 

„plus“, kdy dochází ke zmožení či zesílení funkce. Aplazie a ageneze jsou pak 

klasifikovány ve smyslu „mínus“, kdy dochází k zeslabení funkce. (6) 

Většina těchto defektů má genetický výskyt. Některé publikace uvádí, že se jedná 

až o devadesát procent těchto vad. Jedná se tedy o familiární výskyt, dědičné 

onemocnění, nebo vznik přímou poruchou zárodečné tkáně. (6) 

Další způsobem vzniku těchto vad je působení zevních činitelů. Tento způsob bývá 

méně častý. Uvádí se, že jde zhruba o deset procent případů. Mezi tyto vlivy můžeme 

zařadit infekci matky, působení léků a mechanické vlivy. (6) 

 

6.1 Vrozené vady končetin 

Vrozené defekty končetin tzv. dysmelie. Jejich klasifikace a rozdělení je možné 

podle různých faktorů. V roce 1832 zavedl první klasifikaci těchto defektů Saint -

Hilaire, který použil řecké názvy pro popis vady. V roce 1961 zavádí dvojice lékařů 

Frantz a O´Rahilly. Jejich práce dělí defekty na terminální a interkalární. (6) 

Všeobecně se používá Swansonova klasifikace. Byla vytvořena v roce 1964 

a měla klasifikovat pouze defekty dolních končetin. Její přesnost určuje anatomická 

lokalizace a typ vývojové poruchy. Nakonec byla tato klasifikace přijata i pro horní 

končetinu. V roce 1976 ji uznala Mezinárodní federace společností pro chirurgii ruky 

i další světové zdravotnické organizace. Stejně tak ji používají renomované učebnice 

dětské ortopedie. Vady jsou podle Swansonvy klasifikace řazeny taxonomicky a to 

takto:  

- Chybné založení částí končetin, porucha formace, defekty 

- Chyby v diferenciaci končetin 
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- Duplikace končetin 

- Nadměrný vývoj 

- Nedostatečný vývoj 

- Amniotické konstrikce 

- Vrozené defekty končetin spojené s dalšími anomáliemi 

 

6.1.1 Chybné založení končetin 

Podle závažnosti postižení se stále používá třístupňové označení. Toto označení je 

hypoplazie, částečná aplazie a kompletní aplazie tzv. teratologická řada. Dalšími pojmy, 

které souvisí s klasifikací chybně založených končetin, jsou amelie, to znamená úplná 

absence končetiny a hemimelie to znamená postižení jedné z párových kostí. Hemimelii 

můžeme dále dělit na kompletní a nekompletní, podle toho zda kost chybí úplně, nebo 

se jedná o absenci některých částí. (6) 

 

6.1.2 Chyby v diferenciaci končetin 

Jedná se o poruchu apoptózy, která vzniká v 7. - 8. týdnu prenatálního vývoje, Jde 

o vady spojené se srůsty prstů končetin různých kvalit. V celé délce prstů, nebo jen 

částečně srostlých membránou nebo přímo kostí. Může také docházet ke srůstu více 

prstů najednou a vady mohou být oboustranné. Následuje operační řešení, které se 

běžně provádí na prstech horních končetin, ale jen zcela výjimečně na dolních 

končetinách a to ve většině případů z estetických důvodů. (6) 

Operační terapie může spočívat v separaci prstů a provedení „Z“ plastiky kůže. 

Při této operační metodě jsou provedeny cípaté nářezy v nově vytvořeném meziprstním 

prostoru a krytí vzniklých defektů volnými kožními štěpy. Existuje mnoho druhů 

separačních postupů u těchto operací. Základní princip však zůstává stejný. Při spojení 

více prstů se primárně oddělují krajní prsty. Po zhojení prvního zákroku, cca po šesti 

měsících se přistupuje k další separaci. Indikace se různí podle zvyklostí pracoviště. 

Všeobecně ale převládá pravidlo, že do věku jednoho roku se oddělují pouze prsty, 

které mají nestejnou délku. Pokud prsty dosahují stejné délky, k výkonu se přistupuje 

později. Důvodem je možnost plánování jednotlivých kroků, větší velikost ruky a tím 

pádem i větší množství materiálu vhodného k rekonstrukci nově vzniklých prstů. Tyto 
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výkony by však měly být provedeny vždy v předškolním věku. U prstů na nohou se tyto 

výkony spíše neprovádějí. Indikace je spíše kosmetická, protože tyto prsty nemají 

ve většině případů funkční vliv na mechanismus chůze. (6, 23)  

 

6.1.3 Duplikace končetin 

Jedná se o vývojové vady, kdy v důsledku patologického embryonálního vývoje 

dochází k rozštěpům centrálním nebo periferním a vedoucím k vývoji nadpočetných 

segmentů. Operačním řešením je ablace nadpočetných prstů, které předchází pečlivý 

výběr, který je daný ustálenými parametry rozhodování. (6) 

V základním principu, pokud došlo k duplikaci palce, je odstraňován převážně 

radiálně umístěný palec. Dojde tak zachování funkčnosti úchopu, protože není poškozen 

kolaterální vaz ulny. V případě, že se jedná o duplikaturu centrálních článků prstů, je 

rozhodování poněkud složitější. Přednost dostává v tuto chvíli prst, který dosahuje 75% 

velikosti a obsahuje šlachy a klouby. Pokud jsou si oba prsty rovnocenné, ale jejich 

funkce je porušena, je nutné zvážit i amputační výkon, který by i za cenu sníženého 

počtů prstů na končetině pomohl zachovat normální funkci ruky. Polydaktylie může 

vytvářet pouze i měkkotkáňový přívěsek, který se vzhledově podobá prstu. Ten 

je snadno odstranitelný. (6) 

 

6.1.4 Nadměrný a nedostatečný vývoj 

Jedná se o poruchy vývoje dolních i horních končetin nebo různých skupin 

pohybového ústrojí. Dochází k patologii skeletárních struktur nebo měkkých tkání. 

Etiologie vývoje je neznámá. Mezi poruchy spadající pod nadměrný vývoj řadíme 

hypertrofie, gigantismus a makrodaktylie. Nedostatečný vývoj je definován 

hypotrofiemi a mikrodaktyliemi různých struktur (kůže, cévy, nervy, šlachy, svaly, 

kosti). Může být spojen s dalšími deformitami pohybového ústrojí jako například 

patologiemi hlezenního kloubu apod. (6) 

Terapií je postupné zmenšování daných segmentů již v průběhu růstu, nebo přímo 

jejich odstranění. K těmto výkonům dochází většinou opakovaně. Pokud se jedná 

o hemihypetrofii, tak jsou prováděny zkracovací osteotomie dlouhých kostí. (6) 
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6.1.5 Amniotické konstrikce 

Etiologie vzniku amniotických konstrikcí není zcela objasněna, některé teorie 

hovoří o nedostatečném vývoji mezodermu v určitých částech těla, což vede k zaškrcení 

dané části. Uvádí se také teorie spojená s prenatálním vlivem jak z hlediska poruch 

matky, tak patologickému předporodnímu období, kdy může dojít k předčasnému 

prasknutí amnionových obalů a následné konstrikci končetiny, což může vést až 

k intrauterinním amputacím. Terapie je závislá na rozsahu defektu. Může obnášet 

opakované Z – plastiky kůže, ale také až náročné rekonstrukční výkony na končetině. 

(6) 

 

6.1.6 Vrozené defekty končetin spojené s dalšími anomáliemi 

U většiny vrozených defektů končetin je jasná genetická etiologie ve většině 

případů kombinovaná s dalšími vývojovými vadami jiných skupin (endokrinní, 

kardiopulmonální, urogenitální, neurologické a jiné). Proto by dítě s takovýmto 

defektem mělo být komplexně vyšetřeno. U vrozených defektů rozlišujeme několik 

nejčastějších syndromů: 

- Polandův syndrom (ortopedicky: jednostranná ageneze sternální části 

m. pectoralis major, m. pectoralis minor a syndrom stejnostranné ruky, 

systémově: poruchy ledvin) 

- Trombocytopenia – absent - radius syndrom „TAR“ (ortopedicky: 

hypoplazie radia a ulny, chybění palce, hypoplazie ramenního pletence 

a humeru či kyčelní luxace, systémově: trombocytopenie, strabismus, 

vrozená srdeční vada)  

- Fanconiho - pancytopenia syndrom (ortopedicky: hypoplazie a aplazie 

palce a radia, systémově: postižení zraku, srdce a urogenitálního traktu) 

- Holtové - Oramův syndrom „syndrom ruka - srdce“ 

(ortopedicky: deformity předloktí a ruky, defekty humeru, klíční kosti, 

sterna a lopatky, systémově: defekty septa síní a komor. 

Fallotova tetralogie) 

Následuje množství dalších více či méně frekventovaných vrozených defektů 

končetin. Výše uvedené patří mezi nejzajímavější a pro tuto práci nejpodstatnější. (6) 

http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Holtov%C3%A9-Oram%C5%AFv_syndrom&action=edit&redlink=1
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Jak je již výše v textu uváděno většina vrozených vad končetin vyžaduje množství 

rekonstrukčních a plastických operačních výkonů. U některých vad je potom nutná 

ortotická terapie po celou dobu růstu jako doplněk k operačnímu řešení.  

 

6.2 Vrozené poruchy vývoje skeletu 

Označujeme je jako dysplazie. Jsou to vady, jejichž podstatou je porušený základ 

a vývojová potence buněk. Celkově se jedná o onemocnění s malou četností v rozsahu 

dvou až čtyř jedinců v tisíci narozených. Pokud jde o vzácné formy těchto vad, pak 

hovoříme o poměru jedné k milionu. Mezinárodní klasifikace vychází z původní 

klasifikace Horan - Beighton z roku 1982. (6)  

Vady se podle ní dělí takto: 

- Dysplazie skeletu (poruchy vývoje kostní a chrupavčité tkáně, které postihují 

skelet celkově) 

- Dysostózy (nesystémové poruchy, jedná se o jednu kost, nebo několik kostí) 

- Idiopatické osteolýzy 

- Chromozomální aberace 

- Primární, metabolická onemocnění, dystrofie (metabolicky podmíněné poruchy 

kostí a chrupavčitých tkání; jedná se o poruchu metabolismu vápníku, fosforu, 

cukrů, lipidů, aminokyselin a kovů) 

Dynamické dělení kostních dysplazií určuje lokalizace změn a patogenetický 

pohled. Patogeneze je u dysplazií skeletu známá na podkladě diferenciace kostí 

a chrupavek.  Mezi dysplazie skeletu tak řadíme vady s poruchou růstu kostní 

a chrupavčité tkáně. Dále sem patří poruchy kostní hustoty a neorganizovaný vývoj 

chrupavčitých a vazivových elementů. Klinickým projevem je disproporcionální 

trpaslictví. Trpaslictvím je označováno snížení růstu pod třetí percentil výšky v poměru 

k věku. Na dysplazii skeletu upozorňují tyto příznaky: snížený růst, rodinný výskyt, 

symetrické změny skeletu a chybějící znaky ve vztahu s ostatními členy rodiny. (6, 29)  

Vzhledem k rozsáhlému souboru popsaných vad, kterých je okolo 200 případů jak 

uvádí Dungl, je nemožné v této práci popsat všechny tyto případy, jejich terapii 

a kompenzační pomůcky, které se týkají oblasti ortotiky a protetiky.  



32 
 

Z operačních řešení se pro tyto případy nejvíce využívají principy osteotomií, 

repozicí, prolongací a dézí. Osteotomie je výkon při kterém dojde k přerušení kosti, 

obnově anatomické pozice, nebo například zkrácení končetiny. Repoziční výkony jsou 

prováděny například na kyčelním kloubu, kde se pomocí kostních štěpů a modelací 

mění poměry vzhledem k postavení hlavice femuru a acetabula. Prolongace 

je prodloužení zkrácené kosti a to buď jednorázově, nebo za pomoci distrakčního 

aparátu. Prolongovat je možné i šlachy a svalové úpony při vzniku kontraktur. Dézou 

vytváříme pevné spojení kloubu a tím částečné, nebo úplné omezení pohybu. Tento 

výkon se využívá například při těžkých deformitách v oblasti nohy a přednoží. 

Samostatnou kapitolou jsou pak výkony na páteři. Zde se provádí výkony stabilizační, 

derotační, kompresní a dekompresní. (6) 

Ortotická léčba, vzhledem k výše popsaným situacím, má tak za úkol vadu 

stabilizovat a zabránit její progresi. V případě kontraktur se jedná především o využití 

různých typů individuální dlah, které jsou určeny pro denní i noční režim. Tyto dlahy 

označujeme jako polohovací. Ortotické prostředky používáme také pooperačně 

k doléčení deformit konzervativně. V tomto případě můžeme využít možnost 

nastavitelného rozsahu například u flexe a extenze. Tu pak můžeme seřizovat přímo na 

pomůcce a řídit tak postupný proces rehabilitace či fyzioterapie. (24) 

Specifickou pomůckou, kterou využíváme v oblasti léčby deformit páteře, jsou 

trupové ortézy (Obr. č. 1). Trupové ortézy slouží ke kompenzaci poruch páteře na 

základě požadavků lékaře s využitím biomechanických a technických postupů. Mohou 

být také doplňkem jiných druhů léčby. Pomůcky jsou zhotoveny z různých materiálů. U 

většiny ortéz je zásadou v této ortéze i cvičit. Biomechanické působení ortézy, které 

je spojeno s cvičením, pak dociluje požadovaného efektu. Často dochází k chybě v tom, 

že se ortézy na některé aktivity snímají. Mezi tyto činnosti patří například cvičení ve 

vodě a plavání jako takové. Vzniká tak mylný názor, že pomůcka by mohla dítě při 

činnosti omezovat a dochází k nedodržení léčebného režimu. Pomůcka pak nemůže 

poskytnout plné biomechanické působení a doba léčby se prodlužuje. (34, 5)  

Vzhledem k biomechanickému a technickému působení trupových ortéz se jedná 

o dlouhodobou léčbu, která vyžaduje od nemocných značnou míru trpělivosti. 

K danému efektu dochází až po uplynutí delších časových úseků a ne okamžitě. 

Součástí léčby jsou samozřejmě pravidelné kontroly u lékaře a velmi úzká spolupráce 
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s ortotickým pracovištěm. Ortézu je tak možné kdykoli v průběhu léčby upravit a tak 

přizpůsobit její účinek aktuálnímu stavu a potřebě korekce. (5) 

Trupové ortézy dělíme na aktivní a pasivní. Pomůcky se zhotovují buď 

individuálně za pomoci sádrového odlitku, nebo jsou vyráběny sériově. Sériové 

pomůcky jsou určeny spíše pro terapii v poúrazovém stavu. (5, 34)  

Mezi typy biomechanických úloh řadíme následující síly. Fixace - slouží 

k udržení polohy páteře. Deklinace - způsobuje ventrální odlehčení a působí sagitálně. 

Redrese - za pomoci pelot, které vyvíjejí tlak na určité místo, koriguje vadu. Extenze - 

distrahuje páteř v podélné ose. Detorze - působí v protisměru patologické rotace 

postižených obratlů. A v neposlední řadě podpora, která působí jako podepření páteře 

a její odlehčení. (5, 30) 

 

6.3 Neuromuskulární onemocnění 

Neuromuskulární onemocnění jsou onemocnění pohybového aparátu na podkladě 

poruchy centrálního nebo periferního nervového systému. Patří sem i svalová 

onemocnění, za jejichž následek považujeme motorický nebo senzorický deficit, který 

má vyústění v poruše lokomoce. Postižení se může odehrávat na různých úrovních. 

Příčiny jsou většinou neznámé, nebo se jedná o následky infekčních chorob a postižení 

vzniklá jako důsledek traumatu. Klasifikace se dá rozdělit do dvou skupin. Do první 

skupiny patří morfologické či topografické změny. Do druhé skupiny zahrnujeme 

hledisko progrese onemocnění, zda se tedy jedná o onemocnění progresivní či 

neprogresivní. Základní topografické dělení členíme na léze periferní a centrální. (6) 

„Periferní neurogenní poškození se obecně projevuje chabou parézou, hypotonií, 

svalovou atrofií, degenerací, fascikulacemi a areflexií.“ (DUNGL, Pavel. Ortopedie. 1., 

2005, str. 319). Centrální neurogenní poškození se projevuje podle morfologické 

lokalizace. Lze ho dělit na extrapyramidální, kortikospinální a mozečkové. (6, 29) 

Nejznámějším zástupcem z řady neuromuskulárních onemocnění je dětská 

mozková obrna (dále jen DMO). Kraus v roce 2005 řadí DMO mezi nejčastější 

vývojová onemocnění. Jedná se o neprogresivní onemocnění, ale jeho vývoj se může 

vzhledem k vývoji mozku zhoršovat. Jednoduchou definicí je neprogredující léze 

nezralého mozku, která vede k abnormálnímu vývoji pohybu a postury. (24) 
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Z ortopedické stránky je možné řešit spastické, hypotonické až atonické projevy 

DMO. U spastické formy DMO rozlišujeme následující typy. Hemiparetická forma 

postihuje pouze jednu polovinu těla. Diaparetická forma je nejčastější forma DMO, kdy 

jsou postiženy dolní končetiny podstatně vážněji než horní končetiny. Kvadruparetická 

forma DMO je nejtěžší forma postihující všechny končetiny dítěte. Triaparetická forma 

je varianta asymetrického postižení kvadruparézou. Většinou není postižena jedna horní 

končetina. (24, 14) 

Kompenzační pomůcky, které používáme při terapii DMO, by měly napomáhat 

profylaxi chybného držení těla, stabilizaci a fixaci paretických kloubů, zlepšení svalové 

rovnováhy mezi antagonisty svalových skupin, ovlivnění nežádoucích pohybů, zlepšení 

pohybů. V neposlední řadě může posloužit jako testovací sekvence pro pozdější 

úspěšnost operace. Každý pomocný prostředek pro děti postižené DMO je třeba 

indikovat přesně individuálně. (13, 24, 29) 

Mezi kompenzační pomůcky, které využíváme pro děti s DMO, můžeme zařadit 

širokou škálu pomůcek, které jsou určeny pro všechny věkové kategorie. Patří mezi ně 

pomůcky pro podporu postury, polohování, zlepšení rovnováhy a schopnosti chůze. 

Jedná se například o bércové ortézy, chodítka a polohovací pomůcky. (27) 

Ortézy jsou při terapii DMO využity také jako pooperační doléčovací pomůcky jak 

pro horní tak pro dolní končetiny. Doba jejich pooperačního působení se pohybuje od tří 

týdnů do tří měsíců. Při nočním režimu jsou ortézy přikládány jako podpora pro udržení 

extenze v kolenních kloubech. (24) 

Beckerovy dlahy jsou indikovány u mladších dětí. Nejčastěji v období předškolního 

věku. Funkčně se jedná o derotační pomůcku. Nejčastěji se používá pro derotaci dolních 

končetin. Pomůcka se skládá z pánevní objímky, která je spojena s ohebnými tyčemi. 

Ty mohou být fixované k obuvi. Ohebné tyče vykonávají funkci pružin. Předpružením 

těchto tyčí zvolenou rotací dochází ke zmírnění anteverzního postavení během chůze. 

(24, 1, 10) 
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7 Funkční postižení a problematika dolní končetiny 
 

Kostra dolní končetiny je tvořena dvěma částmi. Jedná se o pletenec dolní končetiny 

a kostru volné končetiny. Pletenec dolní končetiny tvoří jediná kost. Jedná se o kost 

pánevní. Ta vznikla spojením tří kostí během vývoje tzv. synchondrózou. Je spojena 

s kostí křížovou pomocí kloubu. Obě části pánve jsou pak spojeny v oblasti spony 

stydké. Pánevní kruh tvoří kost kyčelní (os ilium), kost sedací (os ischii) a kost stydká 

(os pubis). Tyto tři kosti se setkávají v místě jamky kyčelního kloubu, kde během 

vývoje vytváří chrupavčité spojení ve tvaru písmene Y. (4, 29) 

 

7.1 Problematika onemocnění kyčelního kloubu 

Articulatio coxae je jednoduchým kulovitým kloubem s omezenou pohyblivostí. 

Spojuje volnou část dolní končetiny s pánví. Kyčelní klouby mají nosnou funkci pro 

trup a hrají roli při držení rovnováhy. Zajišťují také pohyb končetiny ve spojení s pánví. 

Kloubní plochy tvoří hlavice femuru, která má tvar ¾ povrchu koule a jamky 

(acetabulum). Jamka je umístěna v kyčelní kosti a rozšířena pomocí labrum acetabuli, to 

je chrupavčitý lem. (4) 

Kloubní pouzdro se upíná k okrajům acetabula a krčku femuru (collumn femoris). 

V zadní části pouzdra je vynechán prostor pro úpon svalů (crista intertrochanterica). 

Pouzdro je zesíleno vazy. Díky těmto vazům nedochází ve většině případů k vykloubení 

mechanismem úrazu. Na přední straně je to ligamentum (dále jen lig.) iliofemorale, 

které brání záklonu trupu tím, že jeho napnutím je ukončen extenční pohyb. Zároveň 

se jedná o nejsilnější vaz v lidském těle. Lig. pubofemorale  omezuje zevní rotaci 

a abdukci. Zadní stranu kloubu zesiluje lig. ischiofemorale. Posledním vazem 

v kyčelním kloubu je lig. capitis femoris, což je drobný vaz, který spojuje hlavici 

femuru s acetabulem. Jedná se o zbytek mezenchymu. (4) 

Cévní zásobení kloubu můžeme rozdělit na dvě části. Přední část tvoří arteria 

(dále jen a.) glutea superior et inferior, a. obturatoria a. pupenda interna. Druhou část, 

která zásobuje krček femuru, tvoří aa. Circumflexa femoris medialis et lateralis, 

aa. Gluteae superior et inferior. Drobné cévy z obou těchto systémů zásobují kloubní 

pouzdro. (4) 
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Na nervové inervaci se podílí nervus (dále jen n.) femoralis, n. obturatorius, 

n. ischiadicus a n. gluteus superior. 

Pohyb kloubu probíhá pomocí otáčení hlavice v jamce. Základní postavení 

je charakterizováno vzpřímeným stojem. Střední postavení pak mírnou zevní rotací, 

střední flexí a abdukcí. Z tohoto základního postavení může kloub vykonávat 

následující rozsah pohybů. Flexe (do 120°a více při abdukci), extense (13°), abdukce 

(do 40°), addukce (do 10°) a rotace (zevní 15°, vnitřní 35°). Tyto rozsahy je možné 

u některých pohybů rozšířit za předpokladu, že je v kloubu provedena flexe. (4)  

Dále jsou stručně popsána onemocnění, která se týkají dětského kyčelního kloubu 

a jejich terapie. 

 

7.2 Vrozená dysplazie kyčelní 

Vývojová dysplazie kyčle je souborem morfologických postižení a z něho 

vyplývajících funkčních poruch. Charakteristika se liší podle toho, v jakém období růstu 

se dítě nachází a má svá specifika. Termín dysplazie označuje poruchu všech součástí 

kyčelního kloubu, femuru, acetabula a pouzdra kloubu. Tento syndrom je třeba 

považovat za vzniklou poruchu normálního kyčelního kloubu, který vznikl 

nepřirozenou, nebo vynucenou polohou dolních končetin a jejich pohybů. K tomuto 

stavu může dojít již při nitroděložním vývoji, nebo krátce po narození. Mezinárodně 

užíváme zkratku DDH (developmental dysplasia of the hip) v češtině pak můžeme 

použít zkratku VDK (vývojová dysplazie kyčelní). (6, 25) 

Etiologie kombinuje vlivy multifaktoriálně. Jedná se o příčiny fyziologické, 

genetické, mechanické i rasové. Vyšší incidence je spíše u děvčat než u chlapců. 

Mechanické faktory se uplatňují jak prenatálně tak i po narození. (24, 18) 

Operační terapie je indikována v případě, že dysplazie přetrvává u již chodících 

dětí. Ke spontánní úpravě dochází po druhém roce věku u méně než 20% pacientů. (6) 

Výkonem, který se provádí, je Salterova pánevní osteotomie. Tato operace patří mezi 

tzv. zastřešující výkony. Hlavice kyčle je po tomto výkonu kryta sklopeným 

acetabulem. (24) Principem výkonu je provedení osteotomie nad acetabulem. Do této 

osteotomie jsou vloženy dva trojúhelníkové štěpy, které operatér odebere z lopaty kosti 

kyčelní. (27)  
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V našich podmínkách se pro konzervativní léčbu používají následující 

kompenzační pomůcky. Nejčastěji modifikace Frejkovy peřinky. Tuto pomůcku si dříve 

matky zhotovovaly samy. Jednalo se o široký látkový pruh, který sloužil jako distance 

mezi flektovanými koleny a plné abdukci kyčelních kloubů. Opatřena byla tkanicemi 

a dovnitř se vkládaly na třetinu složené látkové pleny. Tuto pomůcku pak nahradilo 

zavedení plenkových kalhotek. (6) 

Pavlíkovy třmeny (Obr. č. 2) jsou používány jako primární pomůcka k léčbě 

subluxace kyčelního kloubu. Třmeny se skládají z hrudního pásu, který drží dva 

ramenní popruhy pohromadě, překřížené na zádech. Hrudní řemen, který je opatřen 

přezkou, má sahat přesně pod bradavky. U některých zhotovovaných výrobků tento 

řemen sahá až na břicho, což je považováno za chybu ve výrobním postupu. Objímky 

pro upnutí bérce jsou složeny ze dvou řemínků s přezkami na jejich zevní straně. Vrchní 

bércový řemínek je umístěn pod kolenem a dolní řemínek těsně nad kotníkem. Třmeny 

jsou spojeny pod chodidlem. Oba třmeny jsou pak připojeny k hrudnímu popruhu 

pomocí přezek a to jak vepředu, tak i na zádech.  K výrobě se často používají různé 

druhy textilních nebo plastových popruhů. Ty bývají podloženy měkkými pruhy plsti 

nebo flanelu. V České republice převládá použití kožených či koženkových popruhů 

a řemínků. Terapie pomocí Pavlíkových třmenů by měla trvat nejméně po dobu 6 týdnů. 

Většinou je však pomůcka ponechána naložena po dobu 3 až 6 měsíců. Samozřejmostí 

jsou pravidelné kontroly ultrazvukovým vyšetřením a ortopedem. (6, 12, 15) 

V posledních letech dochází ke špatnému osovému postavení kyčelních kloubů 

i u mladších dětí. Tato situace vede k využití abdukčních aparátů. U nejmladších dětí je 

možné aplikovat Hněvkovského aparát (Obr. č. 3). Modifikovaná verze aparátu 

Schejbalová - Černý je zhotovena z jiných materiálů, než byl původní model. Jeho 

výhodou je nastavitelný rozsah abdukce a flexe v kyčelních kloubech. (24, 15) Pomůcka 

se skládá z bederní objímky, která je vyrobena z plastu a opatřena popruhy přes ramena 

dítěte. K bederní objímce jsou pomocí nastavitelného kloubu připojeny stehenní 

objímky. Nastavením těchto kloubů se určuje právě míra flexe a abdukce v kyčli. (27, 

25, 15) 

U dětí starších dvou let je možné využít Atlanta dlahu (Obr. č. 4, Obr. č. 5). 

Původní Atlanta dlaha se skládala ze dvou stehenních objímek, které byly spojeny 

závitovou tyčí. Nastavení tyče určovalo rozsah abdukce v kyčelních kloubech. 

Vzhledem k tomu, že určitá část pacientů s DMO má asymetrické postavení dolních 
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končetin, nebylo držení tímto typem dlahy dokonalé. (25) Modifikací této pomůcky 

je Atlanta dlaha doplněná o bederní objímku. Ta je se stehenní objímkou spojena 

za pomoci dvou kloubových planžet. Díky objímce dochází k lepšímu symetricky 

fixovanému postavení kloubů. Dlaha umožňuje dítěti symetrický sed a zlepšuje lezení. 

Pomůcka je indikována jak dennímu tak i nočnímu režimu. (6, 24, 12) 

 

7.3 Problematika onemocnění kolenního kloubu 

Articulatio genus je nesložitějším kloubem v lidském těle.  Je definován jako 

složený kloub, kde dochází ke skloubení tří kostí a dvou menisků. Kostěnou část tvoří 

femur, tibie a patella. Menisky jsou laterální a mediální. Kontaktní plochou jsou 

kondyly femuru a tibie, mezi které jsou tyto menisky vsunuty a uchyceny ke kondylům 

tibie. (4)  

Kolenní kloub má velké množství zesilujících vazů. Můžeme je dělit podle jejich 

umístění na několik skupin. Postranní skupinu tvoří lig. collateralia mediale et laterale. 

Přední skupina lig. patellae a retinacula patellae. Zadní vazy jsou lig. popliteum 

obliquum a arcuatum. Mezi nitrokloubní vazy patří lig. cruciata anterior a posterior, 

lig. transversum a lig. meniscofemorale. (4)  

Kolenní kloub je schopen velmi složitého pohybu. Flexe tohoto kloubu v sobě 

obsahuje také rotaci. Flexe probíhá ve čtyřech fázích. Počáteční fáze je tzv. odemčení 

kolenního kloubu (cca 5°), dochází k valivému pohybu (10° - 20°), následuje pohyb 

posuvný (20°- 140°) a dochází k závěrečné rotaci a tím pádem k uzamčení kolena. 

Rotaci pak můžeme dělit na vnitřní a zevní. (4, 30)  

Za základní postavení kolenního kloubu je považována extenze, kdy je kloub 

pevný a umožňuje stoj i chůzi. Flexi lze provést až do rozsahu 160°. Středním 

postavením kloubu je pak flexe od 20°- 30°. (6)  

Mezi vrozené vady, které postihují kolenní kloub tak můžeme zařadit vrozenou 

dislokaci kolena, vrozenou luxaci pately, patella bipartita a diskoidní meniskus. (6, 26) 

Vrozená dislokace kolena je velice vzácná jednostranná nebo oboustranná 

deformita. Lehčí formy se vyskytují v souvislosti s polohou plodu a těžší pak ve vztahu 

k systémovým onemocněním. Klinicky je kloub v hyperextenzi a čtyřhlavý sval 

stehenní je výrazně zkrácen. Kolenní kloub je v různé míře dislokovaný. (6) 



39 
 

Terapie je ihned po narození konzervativní. Zahrnuje pasivní cvičení, zavěšování 

na trakce, opakované sádrování a protahování zkrácených struktur. 

Z ortotické terapie se zde využívají především snímatelné modelovací dlahy, které 

mají pomoci udržet korekci a Pavlíkovy třmeny. K využití ortotických pomůcek je 

zapotřebí, aby se pomocí konzervativních metod dosáhlo 60° flexe v kolenním kloubu. 

(24, 6) 

Vrozená luxace pately je vada, při které je patela uložena na zevní straně femuru. 

Vrozená dislokace pately bývá součástí celé řady syndromů, které postihují vývoj dítěte. 

Při dislokaci pately je omezena aktivní extenze kolenního kloubu. Dalším projevem 

může být valgózní koleno a rotace tibie. (6) 

Léčba je v tomto případě spíše chirurgická a spočívá v úpravě měkkých tkání 

extenčního aparátu. 

Patella bipartita je vzácná anomálie, kdy dochází ke vzniku pately z více než 

jednoho osifikačního jádra. Patela je tak nekompaktní a tvoří ji oddělené fragmenty. 

Fragment je spojen se zbytkem pately chrupavčito - vazivovou tkání. Při roentgenovém 

vyšetření se jeví hladké štěrbiny. Tím je definován rozdíl od zlomeniny patel, kdy jsou 

okraje výrazně ostré. Většinou se jedná o asymptomatickou vadu, která nečiní obtíže. 

U sportujících dospívajících dětí se mohou vyskytnout bolestivé projevy. Léčba probíhá 

konzervativně a operace je výjimečná. (6, 24, 29) 

Z ortotických pomůcek využíváme pro léčbu bolestivé pately širokou řadu 

bandáží. Ty jsou většinou sériově vyráběné. Individuální patelární bandáže a ortézy jsou 

zhotovovány spíše pro aktivní sportovce se specifickými potřebami. (24, 6) 

Diskoidní meniskus je specifická anomálie, při které je většinou postižen zevní 

meniskus. Oboustranný výskyt se uvádí pouze u 20 % pacientů.  Centrální část menisku 

bývá ztenčená, ale může dojít k opaku kdy je meniskus silnější ve středu než na okraji. 

(6)  

Diskoidní meniskus se projevuje slyšitelným lupáním a přeskakováním patrným 

na vnější kloubní štěrbině při flexi a extenzi. Většina diskoidních menisků se projeví 

v dětství okolo 10. roku života. Terapie se indikuje pouze u symptomatických 

diskoidních menisků. V případě nutnosti operace provádíme několik typů výkonů od 

artroskopické modelace menisku až po totální menisektomii. Provedení totální 

menisektomie většinou vede k předčasnému vzniku artrózy. (29) 
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7.4 Problematika onemocnění hlezenního kloubu a nohy 

Articulatio talocruralis se skládá z tibie, fibuli a talu. Jedná se složený kladkový 

kloub. Jamka kloubu má tvar vidlice a tvoří ji tibie a fibula. Hlavicí kloubu je trochlea 

talli. Talus má tři společné kloubní plochy s kalkaneem. Talus má směrem distálně 

vytvořenou styčnou plochu pro os naviculare. Os naviculare má vytvořeny tři plochy 

pro os cuneiformia a ty pak další tři plochy pro metatarsy. Os cuboideum je skloubeno 

s kalkaneem a tvoří plochu pro čtvrtý a pátý metatars. Články prstů jsou početně stejné 

jako na ruce. Palec je dvoučlánkový a ostatní prsty tříčlánkové. (24, 23) 

Kloubní pouzdro vybíhá z okraje kloubních ploch. Pouzdro je zesíleno postranními 

kloubními vazy. Ty se upínají k pouzdru vějířovitě a během pohybu umožňují správné 

vedení. Mezi postranní vazy řadíme trojúhelníkové lig. colateralle mediale a 

lig. collaterale laterale. (4) 

Cévní zásobení hlezenního kloubu zajišťují tepny z rete articulare. Nervové 

zásobení pak n. fibularis profundus et superficialis a n. tibilais. (4) 

Kloub je schopen vykonávat pohyby ve smyslu plantární flexe (30° - 35°) a dorsální 

flexe (20° - 25°). Trochlea pak při pohybu kloub roztlačuje díky své přední širší části. 

Základním postavením kolenního kloubu je jeho plná extenze ve stoji. (4, 30) 

Problematika onemocnění této části dolní končetiny je velice rozsáhlá. Určitou část 

tvoří vrozená onemocnění a další částí jsou poruchy způsobené na základě 

neuromuskulárních onemocnění. Dále jsou popsaná vybraná onemocnění, která se ve 

většině případů vážou k dětskému věku. (6) 

Vrozený pakloub bérce je jednostranná porucha normální kostní stavby. Tato 

deformita je většinou lokalizována ve spodní distální části tibie a fibuly. Pseudoartróza 

kostí je patrná už při porodu. V druhém případě se tato vada vyvine v prvním roce 

života. Vada se vyskytuje poměrně vzácně. Soubor pacientů v pražské nemocnici na 

Bulovce obsahuje 25 případů za posledních 28 let. Klinicky je u novorozenců zjevné 

ohnutí bérce v oblasti druhé třetiny kosti. Současně je bérec zkrácený, noha má 

normální postavení a je zde možnost přítomnosti deformity nohy. Z pohledu terapie 

se jedná o jednu z nejobtížněji léčitelných vrozených vad. Konzervativní terapie 

je častá, ale ve většině případů nemá kladné výsledky. Operačních variant léčby 

je mnoho. Z těchto operací je známo především retrográdní hřebování přes plantu nohy, 
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použití vaskularizovaného fibulárního štěpu. Dalším operačním výkonem, který je často 

využíván, je metoda zevní fixace podle Ilizareva. (6, 29)  

Z ortotické terapie jsou nejčastěji k léčbě této deformity využívány ortézy typu 

Sarmiento (Obr. č. 6). (10, 12)  

Rotační poruchy bérce jsou u dětí velmi časté. Jejich lokalizace je různá. Funkčně 

mohou zasáhnout femur, tibii i samotnou nohu. Vady vznikají již během těhotenství. 

Vliv má na to především postavení končetin v průběhu intrauterinního vývoje. 

Ve většině případů se jedná o symetrickou vadu. Vzácně se může objevit vada 

asymetrická, kdy je jedna končetina rotována vnitřně a druhá zevně.  Klinicky je 

nejčastějším projevem chůze se špičkami stočenými dovnitř. Tento jev se upravuje 

spontánně v průběhu dětství. V případě, že se jedná o rotační poruchu na podkladě 

strukturálních deformit, je nutné soustavné sledování a léčba. Mezi tyto strukturální 

příčiny řadíme například pes equinovarus a neurogenní příčiny.  Věk dítěte 

je ukazatelem pro příčinu vady. Po narození do začátku chůze je příčinou metatarsus 

abductus. V předškolním věku je to zvýšená tibiální torze a u starších dětí se jedná 

o zvýšenou anteverzi. V průběhu růstu dochází u femorální i tibiální torze ke spontánní 

korekci. V případě, že je indikována operační terapie, jedná se o derotační osteotomii. 

Konzervativní terapie se jeví jako neúčinná. Nicméně v případě, že je využita ortotická 

léčba se pak jedná o použití derotačních ortéz a derotační úpravy obuvi. (6, 24, 2) 

Deformity nohy a přednoží, jsou jedny z nejčastějších případů, které jsou řešeny 

u dětských pacientů. K těmto deformitám dochází většinou na podkladě neurologických 

poruch. Noha jako taková se vyvíjí už během těhotenství. V důsledku změn svalové 

rovnováhy a následně tvarových změn na kostech může vzniknout v oblasti chodidla 

celá řada deformit. Čisté vady, které postihují pouze jednu určitou část chodidla, jsou 

dnes spíše ojedinělé. (24) 

Nejčastější vadou, která postihuje dětskou nohu je pes equinovalgus. Noha 

je vyklenutá až kolébkovitá s abdukcí přednoží. Při zatížení chodidla dochází 

ke zvýraznění valgózní paty a vzniká tah na peroneální sval. Tím dochází 

až k prolomení v Chopartově kloubu a vzniku příčné ploché nohy. Druhotnými projevy 

u této vady jsou halux valgus a kladívkovité prsty. (24, 6) 

Operací, které se provádí v oblasti nohy, existuje nepřeberné množství. Jedná se 

o výkony na měkkých tkáních i kostech. (23) 
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U operací měkkých tkání se provádí prolongace šlach a jejich transpozice, resekce 

měkkých tkání či rozrušování aponeuróz. Konkrétně sem můžeme zařadit operace 

na Achillově šlaše, která je většinou postižena zkrácením a provádíme zde prolongační 

výkony. V případě vtažené tkáně v oblasti chodidel se jedná o Steindlerovu operaci, kdy 

dochází k rozrušení a resekci aponeuróz. Při transpozicích šlach můžeme uvést 

transpozici musculus (dále jen m.) tibialis posterior, kde dochází ke změně funkčního 

tahu svalu a tím ke změně postavení nohy. (24, 23, 6) 

Z kostních operací se provádí různé typy osteotomií, aloštěpů, umělých kostních 

náhrad a zajištění pomocí osteosyntetického materiálu. Při provedení osteotomie 

se mění funkční postavení z hlediska nosného aparátu. Dochází k vytínání kostních 

klínů, nebo naopak vkládání kostních štěpů. Umělé kostní náhrady se používají 

v případě, že není dostatek nebo možnost použití vlastního kostního štěpu. (6)  

Ortézy jsou u léčby postižení nohy a hlezna nedílnou součástí terapie. Ze sériových 

pomůcek se dříve jednalo o Denis - Brown dlahu (Obr. č. 7). Dnes se využívá 

individuálně zhotovených ortéz. Tyto ortézy jsou určeny pro denní i noční režim 

a zajišťují správné korekční postavení nohy po operaci. Ortézy u dětí s tímto postižením 

by se měly každých 6 měsíců obměňovat v závislosti na vývoji korekce končetiny. 

Po operaci se počítá s ortotickou léčbou zhruba po dobu tří let. Pokud je nutná 

reoperace pak se doba ortotické terapie prodlužuje cca do 6 let věku. V této chvíli již 

většinou nehrozí vznik recidivy. (24, 1, 12) 
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8 Funkční postižení a problematika horní končetiny 
 

Kosti horní končetiny se obecně dělí do několika částí. První částí je pletenec, 

(cingulum), kterým je končetina připojena k axiálnímu skeletu. Dále je stylopodium. 

U horní končetiny ho tvoří humerus. Následuje zeugopodium, které se skládá z radia 

a ulny. Koncovou část nazýváme autopodium. To v případě horní končetiny zahrnuje 

kostru ruky. (4) 

Pletenec kosti pažní je tvořen scapulou a claviculou. Klíční kost je přímo spojena se 

sternem. Jedná se o jediné kosterní spojení s axiálním skeletem v lidském těle. 

S pletencem je kloubně spojen humerus. Následuje kloub loketní, který je tvořen 

specifickým skloubením tří kostí. Humeru, radia a ulny. V tomto kloubu probíhají také 

rotační pohyby ulny a radia, které umožňují pronaci a supinaci ruky. Ruku tvoří několik 

skupin drobných kostí. Jsou to karpální kosti, metakarpální kosti a kosti prstů. (4)  

Mezi klouby horní končetiny zahrnujeme již skloubení klíční kosti se sternem. 

Tímto kloubem je připojena tzv. volná končetina k tělu. Klouby volné horní končetiny 

tvoří tyto skupiny. Articulatio (dále jen art.) humeri je kulovitý kloub. Je složen 

z hlavice (caput humeri) a jamkou (cavitas glenoidalis). Jamka je přitom menší než 

hlavice humeru. (4) 

Articulatio cubiti se skládá ze tří samostatných kloubů. Prvním kloubem je 

art. Humeroulnaris. Je to kladkový kloub, který je skloubením trochlei humeri a incisuri 

trochlearis ulnae. Druhým kloubem je art. Humeroradialis. Jedná se kulový kloub, který 

tvoří capitulum humeri a fovea capitis radii. Třetím kloubem je art. Radioulnaris 

proximalis. Tento klub je válcový. Tvoří ho cicumferentia articularis radii a incisura 

radialis ulnae. Druhou částí tohoto kloubu je art. radioulnaris distalis, který je také 

válcovým kloubem. Skládá se z caput ulnae a incisura ulnaris radii. (4) 

Klouby ruky, articulatio mannus, je soubor velkého množství malých kloubů, které 

plní různé funkce. Vzhledem k velkému množství částí, které je tvoří, jsou dále uvedeny 

pouze jejich názvy. Klouby ruky zahrnují art. radiocarpalis, art. mediocarpalis, 

art. intercarpales, art. carpometacarpales, art. carpometacarpalis policis, ligamenta ruky, 

art. metacarpophalangeae a art. interphalangea. (4, 24) 
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Svaly horní končetiny vytváří několik skupin. Svaly ramenní a lopatkové 

(m. deltoideus, m. supraspinaus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. teres major, 

m. subscapuaris). Svaly paže dělíme na dvě podskupiny. Přední skupinu (m. biceps 

brachii, m. coracobrachialis, m. brachialis) a zadní skupinu (m. triceps brachii, 

m. aconeus). (4) 

Svaly předloktí přední skupina (m. pronator teres, m. flexor carpi radilais, 

m.palmaris longus, m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor 

digitorum profundus, m. flexor pollicis longus,m. pronator quadratus). Laterální skupina 

(m. brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus, m. carpi radialis brevis). Dorsální 

skupina (m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi, m. extensor carpi 

ulnaris,m. abduktor policis longus, m.exensor policis brevis, m. extensor policis brevis, 

m. extensor pollicis brevis, m. extensor policis longus, m. exensor indicis). (4) 

Svaly ruky skupina palcová (m. abduktor pollicis brevis, m. flexor pollicis brevis, 

m. oponnens pollicis, m. adductor policis). Malíková skupina (m. palmaris brevis, 

m. abduktor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis, m. oponens digiti minimi). 

Dalšími skupinami jsou m. lubricales manus a m. interossi manus. (4) 

  

8.1 Problematika onemocnění ramenního kloubu 

Ramenní kloub je nejpohyblivějším kloubem v lidském těle. Typově se jedná 

o volný kulovitý kloub. Skládá se ze dvou částí. Hlavice (caput humeri), má výrazně 

větší rozsah pohybu než jamka. Jamka (cavitas glenoidale scapulae) je tvarově rozšířená 

a prohloubená. Prohloubení má na svědomí labrum glenoidale. (4) 

Pouzdro ramenního kloubu je výrazně zesíleno. Zesílení obstarávají vazy 

a šlachy, které vycházejí ze souvisejících svalů. Mezi tyto přídavné aparáty řadíme 

ligamentum coracohumerale, ligamentum glenohumerale a ligamentum 

coracoacromiale. Šlachy, které zesilují pouzdro, pak vycházejí z m. subscapularis, m. 

supraspinatus, m. infraspinatus a m. teresminor. Tyto svaly tvoří formaci, kterou 

nazýváme rotátorová manžeta. Do kloubu pak také vybíhá úpon dlouhé hlavy m. biceps 

brachii. (4) 

Cévní zásobení kloubu vychází z větvení a. axilaris. Jedná se o čtyři arterie. Jsou 

to a. thoracoacromialis, a. circumflexa scapulae, a. circumflexa humeri posteroir 

a anterior. (4) 
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Nervově je ramenní kloub zásoben z větví n. subscapularis, nn. Subscapulares a 

n. axilaris. (4) 

Rozsah pohybu ramenního kloubu je největším kloubním rozsahem v lidském 

těle. Mezi typy pohybu, kterých je kloub schopen, řadíme ventrální flexi (přepažení do 

80%), dorsální flexi (zapažení), abdukce (upažení až do horizontální polohy), addukce 

(připažení) a rotace. Rotace má rozsah 90% a probíhá kolem podélné osy hlavice 

humeru. Kombinací těchto pohybů ještě vzniká cirkumdukce. (4, 30) 

Vrozené vady ramenního pletence jsou poměrně vzácné. Většinou se jedná 

o nejasné problémy. Vady ramene lze dělit na kostní, svalové a neurovaskulární 

anomálie. Mezi vrozené vady ramenního kloubu řadíme kleidokraniální dysostózu, 

vrozený pakloub klíčku a os acromiale. Při neuromuskulárním onemocnění je 

nejčastějším postižením ramene addukční vnitřně rotační kontraktura a méně často 

abdukční zevně rotační kontraktura. (6, 24) 

Při vnitřní kontraktuře jsou z operační terapie prováděny tenotomie, myotomie, 

prolongace a release (uvolnění) svalů. Výkony jsou tedy prováděny na měkkých 

tkáních. Při zevních kontrakturách je možné provést zevně derotační osteotomii. 

Při tomto výkonu dojde ke změně postavení humeru vzhledem k jeho hlavici a tím 

i ramennímu kloubu. (24, 29)  

Z ortotických pomůcek u dětí s postižením ramenního kloubu používáme ortézu 

typu Desault (Obr. č. 8) nebo Gilchrist (Obr. č. 9). Desault ortéza zajišťuje stabilizaci 

ramenního kloubu, proximálního humeru a stabilitu po operačních výkonech. Jedná se 

především o kraniokaudální a mediolaterální stabilitu. Gilchrist ortéza umožňuje 

distenzi v ramenním kloubu, stabilitu po luxaci, při rupturách svalů a acromio - 

klavikulárních luxacích. (6, 12, 10) 

U ramenního kloubu používáme spíše sériově vyráběné pomůcky. Některá 

pracoviště zhotovují po operaci sádrový nebo škrobový Desaultův obvaz. Nicméně tato 

metoda je již většinou nevyužívána. 

 

8.2 Problematika onemocnění loketního kloubu 

Jedná se složený kloub. Vzniká skloubením humeru, ulny a radia. Articulatio 

cubiti má tři styčné plochy, které jednotlivě vykonávají kladkový, kulovitý a kolový 

pohyb.(4) 
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Kloubní pouzdro obemyká všechna tato spojení kromě epikondylů humeru, kde se 

upínají předloketní svaly. Pouzdro je zesíleno ligamenty. Jedná se o l. collaterale 

radilae, l.collaterale ulnare, který se skládá ze tří částí (l. olecranohumerale, 

lhumerocoronoideum, l. oblquum). Dalším je l. anulare radii a l. quadratum. (4) 

Cévní zásobení vychází z rete articulare cubiti. Tvoří ho tyto cévy: a.collateralis 

superioir et inferior, a.collateralis media et radialis, a. recurrens radialis, a. recurens 

ulnaris a a.interossea recurrens. (4) 

Nervní zásobení obstarává n. musculocutaneus, n. medianus, n. radilais a 

n. ulnaris. (4) 

Typickým základním postavením, ze kterého vychází veškeré pohyby kloubu, 

je extense. Jedná se o tři druhy pohybů. Flexe (rozsah 125° až 145°), extense 

(možnost hyperextenze u žen, 180°), rotace rádia (základ pronace a supinace). (4, 30) 

Vrozené vývojové vady lokte se samostatně prakticky nevyskytují. Většinou 

se jedná o součást vícečetných syndromů. Jedním z nich je například Larsenův 

syndrom.  Nálezem je většinou luxace ramenního kloubu, nebo změny distálního konce 

humeru a distálního konce radia. Mezi vrozené vady lokte řadíme vrozenou luxaci 

loketního kloubu, vrozenou luxaci hlavičky radia, vývojovou luxaci hlavičky radia, 

radioulnární synostózu, synostózu lokte, zkrat radia, zkrat ulny a vrozené paklouby. (6) 

V oblasti lokte je základní deformitou různá flekční kontraktura. Při kontraktuře 

nad 90° se provádí operační terapie. Operačním výkonem je v tomto případě prolongace 

šlachy bicepsu uvolněním lacertus fibrosum, prolongace nebo myotomie m. brachialis. 

(6, 24) 

Pronační kontraktury předloktí se mohou vyskytovat izolovaně. To znamená bez 

flekční deformity zápěstí.  Pronační kontraktury jsou způsobeny spasticitou. Operační 

terapie je uvolnění m. pronator teres a jeho transpozice na extenzor carpi nebo 

digitorum. (24) 

Tyto operace se provádí ve většině případů kvůli zlepšení každodenních činností 

nemocného dítěte. Mluvíme především o jídle, sebeobsluze nebo usnadnění a pomoc při 

péči rodičů v domácím ošetřování. Například při oblékání dítěte. 

Ortotické pomůcky jsou většinou řešeny současně s účinností v oblasti zápěstí 

a ruky. Jedná se o individuálně zhotovené polohovací dlahy. Ty mají buď stabilizačně 
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korekční účinek anebo jsou vybaveny aparátem, který umožňuje nastavitelný rozsah 

úhlu fixace. (10, 13) 

 

8.3 Problematika onemocnění zápěstí a kloubů ruky 

Radiokarpální kloub je součástí funkční jednotky, podílející se na pohybech, kterou 

tvoří kloub mediokarpální a distální radioulnární. Proximální řada karpálních kostí 

artikuluje s radiem a částečně i s ulnou. Do této řady kostí patří os scaphoideum, 

os lunatum, os triquetrum a os pisiforme. Druhou řadu kostí tvoří os trapezium, 

os trapezoideum, os capitatum a os hamatum. (23) Opěrnou soustavu dlaně tvoří pět 

kostí. Ty tvarově odpovídají dlouhým kostem. Funkčně u nich rozdělujeme tři části. 

Baze metacarpu je tvarově rozšířený konec kosti, který nasedá na zápěstí. Druhou částí 

je tělo metacarpu a třetím je caput, neboli hlavička matacarpu, na kterou nasedají kosti 

článků prstů. (4) Kostru prstů tvoří phalangy, články prstů. Těch je celkem čtrnáct. 

Každý prst tvoří tři phalangy a palec pouze dvě. Jednotlivé články dále dělíme na 

proximální, distální a mediální. Poximální článek je nejdelší a tvoří kloubní připojení 

k metakarpům. Mediální článek je oproti němu lehce zkrácen a po jeho okrajích jsou 

jemné hrany. Tyto hrany slouží jako opora pro úpony šlach flexorů. Distální články jsou 

nejkratší a mají na své spodní straně místo pro úpon dlouhého flexoru. Na jejich konci 

je zmnožené vazivo, které tvoří špičku prstu.(4) 

Operační i ortotická intervence je pro oblast ruky velice rozsáhlá. V následujícím 

textu jsou stručně popsány vrozené vady a nejčastější patologické stavy v dětském věku, 

Madelungova deformita vzniká poruchou růstu distální části radia. Tato porucha 

vede ke změně sklonu kloubní plochy. Ruka je tak subluxována a dochází k její 

patologické dukci. Délka radia nebývá nijak zvláště výrazně změněna, ale díky 

subluxaci se jeví podstatně kratší proti ulně. Deformita není při narození patrná, ale 

začíná se projevovat na počátku adolescence. Dalším růstem se zdůrazňuje 

a v pozdějším věku vede k sekundárním artrotickým změnám. Operační terapie se 

doporučuje až po ukončení růstu. Smyslem operace je úleva od bolesti, zlepšení funkce 

a estetický vzhled končetiny. V krajním případě je provedena artrodéza zápěstí. 

Z konzervativní a ortotické terapie se jeví jako nejlepší použití redresních sádrových 

dlah, nebo dlah z termoplastických materiálů. Ty jsou zhotovovány individuálně a jejich 
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tvar se mění v průběhu léčby. Individuální dlahy však slouží pouze ke zpomalení 

progrese deformity a nevedou bohužel k její nápravě. (6, 29) 

Kamptodaktylie znamená doslovně ohnutý prst. Jedná se o flexní kontrakturu 

malíku a někdy i prsteníku. Tato kontraktura nemá traumatický původ. Vrozená forma 

této deformity se vyskytuje v prvním roce dítěte. Získaná deformita se projevuje okolo 

desátého roku života. Může se jednat o součást mnoha komplexnějších syndromů. Jedná 

se flexní kontrakturu PIP (phalango – inter - phalangeální) skloubení, v jehož důsledku 

vzniká v MCP (metacarpu - phalangeální) kloubu kompenzační hyperextenze. Postižení 

bývá oboustranné, ale ne symetrické. Léčba této deformity většinou nemá uspokojivé 

výsledky. Ortotickou terapií je využití dynamických dlah a pasivního cvičení. 

Dynamické dlahy (Obr. č. 10, Obr. č. 11) jsou většinou opatřeny extenčními aparáty, 

jejichž tahy mají za cíl kompenzovat deformitu působením v protisměru jejího průběhu. 

Je zde i možnost dlouhodobého sádrování. Pokud je nutná operace je možné provést 

uvolňovací výkony na šlachách, nebo jejich transpozici. Operační terapie je bohužel 

značně obtížná. (6) 

Klinodaktile je také vada spojená s patologickým ohnutím článků prstů. Tato vada 

má průběh ve smyslu ulnárního či radiálního zahnutí. Většinou je postižen opět malíček, 

ale postiženy mohou být i ostatní prsty. Vyskytuje se většinou u dětí s trizomií 21. 

chromozomu. Deformita se horší během růstu a je způsobena patologickým tvarem 

střední phalangy prstu. Konzervativní postup je neúčinný a operační terapie spočívá 

v korekční osteotomii článku prstu. (6) 

Manus vara congenita je vrozená deformita. Ruka je uchýlená radiálně. Příčinou je 

hypoplazie, nebo úplná absence radia. Předloktí je celé zkrácené, zápěstí nestabilní, ulna 

je zkrácená a hypertrofická. Svaly na radiální straně jsou deformované, nebo některé 

úplně chybí. Vada bývá sdružena se srdečními vadami, urogenitálními deformacemi 

a vadami páteře. Funkčně bývá ruka poměrně dobře kompenzována hlavně ve středním 

postavení. Děti jsou schopny psát a kreslit. Využívají při tom držení pera či tuky mezi 

prsty. Ihned po narození je zahájena ortotická terapie dlahováním. Dlahy mají redresní 

účinek. Terapie dlahováním je využívána do 2 - 3 roku. Předpokladem operační terapie 

je zachovaná funkce lokte. Jedná se o stabilizační operaci zápěstí. Při absenci palce je 

tento výkon spojen s policizací prstu. Ruka je bez palce funkčně méněcenná. 

K policizaci využíváme nejčastěji druhý prst. Při operaci se provede přeměna 

trojčlánkového prstu na dvojčlánkový a provede se jeho rotace o 120°. Takto vytvořený 
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palec sílí během růstu a v dospělosti je s ním možné vykonávat i složité manuální 

úkony. Alternativou jsou přenosy prstů nohy na ruku. (24, 6) 

Vrozený lupavý palec je vzácné postižení a k jeho objevu dochází okolo třetího 

měsíce věku, kdy dítě začíná ruku používat. Funkčně dojde k vědomé flexi palce, 

ale extenze musí být provedena zpět manuálně. To bývá spojena s bolestivou reakcí 

dítěte. Konzervativně využíváme pasivní cvičení. V mnoha případech dojde ke 

spontánní úpravě vady do dvou let. Chirurgický výkon spočívá v uvolnění struktur 

pochvy flexoru palce. (29) 

U pacientů s DMO také dochází k mnoha deformitám v oblasti ruky a zápěstí na 

neuromuskulárním podkladě. Nejčastější a základní deformitou je tzv. flekčně pronační 

kontraktura spolu s flekčními deformitami prstů. Základní terapií je opět rehabilitace 

a dlahování v závislosti na individuálním vývoji deformit. (14, 24) 
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9 Amputace v dětském věku 
 

Příčiny amputace u dětských pacientů můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. 

Amputace na podkladě vrozených příčin tvoří 60% indikací. Zbylých 40% pak obsahuje 

indikace z důvodu traumatu, onkologického onemocnění a infektu. Vzhledem 

k provádění amputačního výkonu na rostoucím skeletu je nutné dodržovat určité zásady. 

Musíme počítat jednak s celkovým růstem, ale i s růstem samotného pahýlu. (28, 6)  

Mezi obecné zásady amputací patří zachování co nejdelšího pahýlu, zachování 

růstových plotének, upřednostnění exartikulace před amputací, snaha o záchranu 

kolenního kloubu, zachování a normalizace proximálního konce končetiny. 

Nejdůležitější zásadou je zachování co největší délky pahýlu. U femuru například 

dochází k růstu z distální epifýzy, pokud je odstraněna, vznikne tak v dospělosti velmi 

krátký pahýl. U tibie je situace opačná. Její krátký pahýl v dětství, může v dospělosti 

dorůst v kvalitní a funkční pahýl. Je to způsobeno tím, že byla ponechána růstová zóna 

proximální epifýzy. (6, 28, 21) 

Exartikulace v dětském věku přináší možnost velmi kvalitního nosného pahýlu, 

u kterého nehrozí riziko jeho přerůstu. Distální přerůst je komplikací typickou pro 

amputace prováděné v dětském věku. Nově vytvářená kost roste apozičně. Postižená 

kost je prodloužena a má tvar ostrého hrotu. Tato komplikace může způsobit otoky, 

bolest, vytvoření zbytnělé tkáně (bursy) a v krajních případech i perforaci pahýlu. 

K tomuto stavu dochází nejčastěji u posttraumatických amputací a u mladších dětí. 

Zhruba u 25% pacientů je indikována revize pahýlu a reoperace.  Většinou se jedná 

o další resekci kostěné části pahýlu. K modelaci je možnou využít i autologní štěpy, 

například z lopaty kyčelní. (6, 28) 

Při amputaci v dětském věku je velmi důležité oprotézování vzhledem k budoucímu 

vývoji. Správně vytvořenou pomůckou zabráníme atrofii svalů postižené končetiny. 

Při špatném postavení pahýlu v protézovém lůžku, špatném užívání či nenošení 

pomůcky, může dojít ke vzniku nežádoucích komplikací. Mezi tyto komplikace 

můžeme zařadit atrofii svalů pahýlu, celkově nesymetrický růst a disproporci pahýlu, 

vzhledem k růstu ostatních částí těla. (6) 



51 
 

Z psychologického hlediska nemá amputační výkon v raném dětství většinou žádné 

problémy. S přibývajícím věkem ovšem mohou tyto problémy nastat a vzniká nutnost 

psychologické terapie. Tímto obdobím je například adolescence. (22) 

Děti se velmi snadno adaptují na protetické vybavení a dosahují vynikajících 

výsledků i s velmi jednoduchým vybavením. S růstem a vývojem motoriky využívají 

stále více technické zdokonalení protéz, které dokážou efektivně využít. Vzhledem 

k růstu je také potřeba protézové vybavení často měnit nebo upravovat. (6) 
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10 Návrh informačního materiálu pro rodiče dětí s amputací 
 

Tato daná kapitola zahrnuje výsledek a to vytvoření návrhu stručného informačního 

materiálu pro rodiče i děti, které čeká, nebo které již podstoupily amputační výkon. 

Žádná podobná příručka v současnosti k dispozici není a přitom pro rodiče, kteří 

v takové to situaci jsou ve stresu a sdělované informace přirozeně zapomínají, nebo se 

v nich neorientují, je podle mého názoru a vlastních zkušeností z praxe s dětskými 

pacienty nezbytná. Umožňuje jim se k důležitým a přitom stručným faktům kdykoli 

vracet.  

Příručku jsem sestavil na podkladě nestandardizovaných rozhovorů a pouze na 

základě zkušeností, které v těchto situacích mám. Jde o můj pohled na to, jak by 

takovýto informační zdroj měl vypadat, ale samozřejmě některé názory odborníků se 

mohou lišit. Proto toto nepředkládám jako směrodatné nýbrž jako návrh. 

10.1 Dětská amputace 

Amputace je zásah do života každého člověka a jeho blízkých. U dětí se dá říci, 

že tato situace platí dvojnásob. Nebojte se tedy, že Vaše dítě zůstane samo ve svých 

problémech, nebo že nikdo nepomůže ani Vám. Je velká řada odborníků, která Vám 

může pomoci v případě, že Vaše dítě a Vy sami budete chtít. Nebojte se, že Vaše dítě 

bude vyřazeno z běžného života, který před tím žilo. Zase se k němu ve větší či menší 

míře vrátí.  

Současné protézové vybavení Vašemu dítěti umožní naplno využívat všechny 

vzniklé životní situace a výzvy a některé možná lépe než před tím. Protézy už dávno 

nejsou ošklivými a nedokonalými pomůckami, které je třeba skrývat, a neodsuzují 

člověka k životu v ústraní. V dnešní době mohou být protézy funkčními, uměleckými 

a módními doplňky jako třeba sportovní vybavení či šperky.  

Tento publikační souhrn Vám a Vašemu dítěti poskytne informace o tom, jak 

budou jednotlivé fáze v případě amputace a aplikace protézy probíhat. V neposlední 

řadě je také podporou pro všechny, kteří se musí vyrovnat s nově nastalou životní 

situací v rodině. S tím, že Vaše dítě bude po amputaci potřebovat kompenzační 

pomůcku - protézu.  
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10.2 Proč amputace 

Amputace je sice pro Vaše dítě handicap, ale i zdravotní lékařské řešení. Vaše dítě 

dostává novou šanci se zapojit do normálního života jako ostatní děti. Naopak díky 

dětskému věku je na tom vlastně lépe, než kdyby se podobná situace stala Vám.  

Amputace je zachraňující výkon. I když se to tak na první pohled nemusí zdát 

a z pozice rodiče už vůbec ne. Lékaři se rozhodnou provést amputaci v případě, že je 

končetina postižena natolik, že ohrožuje život Vašeho dítěte.  

K tomuto stavu dochází pouze při rozsáhlém poškození, které je způsobeno 

úrazem nebo v případě onkologického onemocnění. Jedná se především o nádory kostí 

a pohybové soustavy celkově. 

Díky včas provedené amputaci je možné předejít dalšímu vzniku komplikací 

zdravotního stavu Vašeho dítěte. Lékaři by Vás vždy měli o situaci, kdy uvažují 

o provedení amputace, včas informovat. Pomůže to nejen Vám, ale v případě rozhodnutí 

o výkonu i Vašemu dítěti.  

 

10.3 Máme čas se připravit? 

Čas na přípravu jako rodiče určitě máte a v případě potřeby Vám bude 

poskytnut. Bohužel se jeho délka liší na základě toho, zda je amputace indikována jako 

pokračování dlouhodobější léčby nebo jako důsledek úrazu. V obou dvou případech 

by Vám měl být k dispozici tým odborníků, který pomůže s přípravou Vám a Vašemu 

dítěti. V první řadě se setkáte s lékařem, ve většině případů ortopedem nebo chirurgem, 

který Vám oznámí rozhodnutí o výkonu a podrobně Vám vysvětlí, proč je nutné ho 

provést a v jakém rozsahu 

Nutností je, aby Vás navštívil psycholog, který pomůže s psychickou přípravou 

před i po operaci. Určitě dovolte svému dítěti využít tuto možnost, ale využijte ji i pro 

sebe. Každá rada, ale i vyslechnutí problémů může pomoci k zlepšení celé situace. 

Před operací by Vás měl navštívit i protetický technik. Ten Vám nejen vysvětlí, 

co nastane po operaci a jakými fázemi během oprotézování bude muset Vaše dítě i Vy 

v budoucnu projít. 
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10.4 Jak to bude probíhat? 

Nejprve Vaše dítě absolvuje sérii vyšetření před operací. Jejich součástí jsou 

krevní testy. Ty mají za úkol zjistit, jestli Vašemu dítěti nehrozí žádné nebezpečí před 

operací ze strany skrytě probíhající infekce, poruch srážlivosti a dalších stavů, které by 

ho mohly během operace ohrozit. Operatér určí nutnost krevní transfuze vzhledem 

k rozsáhlosti výkonu. Může Vám být nabídnuta i možnost autotransfuze. Ta je určitě 

výhodou, ale ne všechny děti jsou ochotny ji přijmout.   

Dalším článkem je vyšetření ostatními specialisty. V první řadě je to vyšetření 

pediatrem. Ten na základě výsledků testů a kompletního vyšetření potvrdí bezpečnost 

výkonu pro Vaše dítě. 

Den před operací Vaše dítě navštíví anesteziolog. Ten provede vyšetření 

dýchacích cest a probere s Vámi možnosti anestezie. Na základě výsledků a svého 

vyšetření určí premedikaci, která bude pro Vaše dítě nejlepší.  

V předvečer operace se u postele Vašeho dítěte objeví cedulka, která 

upozorňuje, že se chystá na operaci. To znamená, že nebude dostávat jídlo po dobu 

dvanácti hodin před operací. Ráno před operací také už nedostane nic k pití. Pouze na 

zapití ranních léků.  

Večer před operací by Vám měl být také oznámen přibližný čas, kdy bude Vaše 

dítě odvezeno na sál a jaký je předpoklad doby po kterou bude výkon trvat.  

V den operace za Vaším dítětem přijde operatér, který bude výkon provádět. 

Ujistí se, že je vše v pořádku a ujistí Vás, že jsou všichni připraveni provést výkon, 

který je v životě Vašeho dítěte i v tom Vašem zcela zásadní. V této chvíli také označí 

operovanou končetinu razítkem nebo jiným způsobem. To se děje z důvodu 

bezpečnostní procedury a ochrany pacientů. 

Ráno před operací dostane dítě premedikační léky, které slouží k přípravě před 

anestezií. To většinou proběhne na telefonickou výzvu anesteziologa, se kterým jste 

se viděli den před operací a který již čeká na Vaše dítě na sále. 

Ve chvíli kdy, je pro Vaše dítě připraven sál a celý operační tým, je odvezeno 

z pokoje na operační oddělení.  Můžete ho doprovázet většinou k prvním dveřím 

operačního sálu. Není to z důvodu, že by lékaři a nemocnice chtěli tajit co se děje 
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za zavřenými dveřmi. Jedná se o bariérové opatření pro minimalizaci šance vstupu 

bakterií do prostor operačního sálu. Operační sály jsou tzv. aseptický provoz. 

To znamená, že jsou v jejich prostorách dodržovány přísné hygienické normy. Ty se 

týkají jak prostoru operačního traktu, tak především operačního týmu. 

 

10.5 Co se děje na sále? 

Na operačním sále se péče o Vaše dítě ujme anesteziolog a anesteziologická 

sestra. Bude přeloženo na operační stůl, přikryto čistou přikrývkou a na hlavu mu bude 

nasazena čepička. 

Na operačním stole bude převezeno v doprovodu anesteziologa přímo na operační 

sál. Tady se ho zeptají, jak se jmenuje a je mu zkontrolován bezpečnostní náramek, 

který dostalo na oddělení. Na něm je uvedeno jméno, rodné číslo a další informace 

o dítěti. Následně bude provedena kontrola označení (razítka) na operované končetině. 

To vše probíhá v rámci bezpečnostní procedury kvůli bezpečí pacienta. 

Anesteziologická sestra přilepí na hrudník dítěte elektrody, na končetinu upevní 

manžetu pro měření krevního tlaku a na prst nasadí čidlo, které sleduje okysličení krve. 

Podle typu zvolené anestezie, na kterém jste se dohodli předchozí den 

s anesteziologem, bude Vašemu dítěti buď zavedena kanyla do žíly, nebo v druhé 

variantě maska k inhalačnímu podání anestezie. Po uvedení do anestezie budou Vašemu 

dítěti zajištěny dýchací cesty (umělou kanylou se širokým průsvitem) a bude připojeno 

k dýchacímu přístroji. Ten bude, spolu s čidly, které jsme zmiňovali dříve, měřit 

a vyhodnocovat aktuální zdravotní stav Vašeho dítěte po celou dobu operace. 

Po provedení anestezie, přistoupí operatér k provedení samotného výkonu. 

 

10.6 Po operaci 

Po operačním výkonu bude Vaše dítě převezeno zpět na oddělení. Většinou to 

není zpět na klasické standardní oddělení, ale na jednotku intenzivní péče. Tady stráví 

první hodiny bezprostředně po operaci. Délka pobytu dítěte na jednotce intenzivní péče 

se pohybuje podle stabilizace jeho zdravotního stavu. Jakmile to jeho stav dovolí, je na 

základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře převezeno zpět na standardní oddělení. 
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Po dobu, kterou strávíte v nemocnici po operaci, bude vaše dítě absolvovat další 

sérii vyšetření, která budou mít za úkol zjistit, že je jeho zdravotní stav v pořádku a 

může být s Vámi propuštěno domů. Vaše dítě čekají také převazy amputované 

končetiny kvůli kontrole operační rány a zabránění vzniku infekce.  

Podstatnou částí je to, že v této chvíli bude s Vaším dítětem psycholog, který 

pomůže překlenout první dobu po operaci a vyrovnání se s nově nastalou situací. 

Rychlost přijetí nového zevnějšku se liší podle individuálního přístupu dítěte, jeho 

vyspělosti a věku. Mladší děti ve většině případů přijímají nové skutečnosti podstatně 

lépe a vyrovnávají se s amputací až překvapivě rychle. Problém může nastat, pokud je 

tento výkon nutno provést u dítěte v době puberty. V této chvíli je Vaše dítě velice 

zranitelné a může snadno podlehnout tomu, že pro něj obrazně řečeno svět skončil. 

Nezoufejte. Tato situaci je psychicky zatěžující pro dospělého, natož pro dospívající 

dítě. Nebojte se tedy odborné pomoci. Pomůže jednak dítěti, ale i Vám v přístupu 

k němu. Snažte se být pro Vaše dítě pozitivní, i když Vám bude připadat, hlavně 

z počátku, že to nikam nevede. Vaše dítě potřebuje čas a ten je pro každého jinak 

dlouhý. 

V neposlední řadě bude Vaše dítě bezprostředně po operaci začínat rehabilitovat. 

Jedná se o prevenci vzniku nežádoucích kontraktur svalů na nově vytvořeném pahýlu. 

Důležité je, aby se Vaše dítě naučilo nově vzniklou končetinu používat. Rehabilitační 

pracovník, nebo fyzioterapeut mu pomůže s nácvikem každodenních činností. 

Po amputaci je totiž nutné některé zažité návyky změnit, aby dítěti lépe vyhovovaly. 

Rozhodně ale nepodporujte dítě v tom, aby amputaci bralo jako výmluvu pro nedělání 

běžných každodenních činností. 

Hlavní je přijmout, že se Vaše dítě v důsledku provedení amputace nestalo 

nemohoucím. 

 

10.7 Na protetice 

Po zahojení operační rány a propuštění z nemocnice nastává čas pro návštěvu 

protetického pracoviště.  

Na první návštěvě se Vám představí protetický technik, který bude pro Vaše dítě 

pomůcku vytvářet. Probere s Vámi a s Vaším dítětem jeho zdravotní stav a jak 

k amputaci došlo. Bude ho také zajímat, jak a kde žijete. Ne snad proto, že by Vás chtěl 
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v budoucnu navštívit, ale kvůli znalosti prostředí, v jakém se bude Vaše dítě pohybovat. 

Nezapomeňte prosím na to, jestli máte v bytě, či domě schody, nebo jiné překážky, 

které by mohly komplikovat pohyb Vašeho dítěte v budoucnu. Dítě by se mělo na 

protéze pohybovat samostatně, bez větší pomoci. Budou potřeba informace o tom, jak 

Vaše dítě sportovalo před amputací, nebo jak moc bylo aktivní. Tyto odpovědi mají pak 

vliv na vybrané části, ze kterých bude protéza složena. 

Nejdřív budou Vašemu dítěti změřeny potřebné rozměry. Technik si všechny 

podklady, které bude, pro výrobu potřebovat pečlivě zaznamená do měrného listu. 

Měrný list je vlastně totéž jako karta Vašeho dítěte u lékaře, zůstává uložen na protetice 

a zaznamenávají se do něj Vaše návštěvy a případné změny, které jsou pro funkčnost 

pomůcky podstatné.  

Vaše dítě si může vybrat barvu, nebo design protézy jaký chce. Bude mu 

samozřejmě nabídnuta standartní řada barev a potisků, ale není problém požádat 

o individuální vzhled. Doba, kdy se pomůcky vyráběly pouze v základních barvách, 

nebo v odstínu tzv. tělovém, je již dávno pryč. Pro protetické pracoviště není v dnešní 

době problém upravit vnější vzhled protézy podle individuálního přání dítěte či 

dospělého. Nenechte se odbýt tím, že to nejde, nebo že je to technologicky složité. 

Protézu bude Vaše dítě nosit každý den a má právo na to si zvolit jak bude vypadat, aby 

se v ní cítilo dobře a nemuselo jí skrývat. Soudobý trend je protézu nezakrývat, naopak 

ji přiznat svému okolí jako doslova módní doplněk člověka. 

Protézové vybavení mladších dětí bývá poměrně jednoduché. I přes tento fakt 

jsou na něm schopny dosahovat vynikajících výsledků. V průběhu dospívání jsou pak 

děti schopny plně využít nejnovějších technologií, které jim umožní jejich protézu 

zdokonalit pro jakýkoli typ činnosti a užití se rozhodnou. 

Na závěr první návštěvy bude Vaše dítě vzato na sádrovnu, kde protetický 

technik zhotoví přesný odlitek pahýlu amputované končetiny Vašeho dítěte. Na základě 

odlitku, měrného listu a získaných informací pak vyrobí individuální pomůcku pro Vaše 

dítě.  

Na další návštěvě proběhne první zkouška nového vybavení. Protéza nemusí být 

ještě finálně upravena, proto se nebojte, když její vzhled nebude odpovídat představám 

dítěte ani Vašim. Některá pracoviště zhotovují zkušební lůžka. Zkušební lůžko nemá 

individuální vzhled. Většinou je vyrobeno z průhledného materiálu. Slouží pouze 
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ke zkušebnímu využití protézy. Většinou se jedná o dobu několika týdnů. Na základě 

tohoto zkušebního využití může pak technik upravit definitivní pomůcku díky dalším 

informacím, které získá od Vašeho dítěte. 

Na zkoušce bude Vašemu dítěti vysvětleno, jak se pomůcka obléká a používá. 

Technik bude zjišťovat další údaje ze zkušební chůze a stoje v protéze. V neposlední 

řadě také z pocitů dítěte, když si pomůcku obléká a pohybuje se v ní. Tady je důležité, 

aby pomůcka nikde netlačila, nedřela, nebo nesklouzávala z pahýlu amputované 

končetiny. Je to vlastně podobné jako když si kupujete nové boty. 

Po zjištění faktů z první zkušební návštěvy, technik vyrobí definitivní pomůcku 

podle přání Vašeho dítěte. S tou Vaše odejde domů a bude se s ní učit fungovat 

v běžném životě. Jak se o protézu starat a jak ji udržovat, případně jak provádět drobné 

změny v jejím nastavení Vám vysvětlí protetický technik. Pohyb s protézou Vaše dítě 

naučí rehabilitační pracovníci nebo můžete využít specializované školy chůze. Výhodné 

je také navštívit ergoterapeuta, který poskytne další rady na použití pomůcky. 

 

10.8 Co může dělat? 

Jaké činnosti jsou a nejsou pro Vaše dítě vhodné, záleží prakticky jen na něm. Jde 

především o to, na co si ono samo troufne a co mu stávající protetické vybavení dovolí. 

Na některé typy sportů existují specializované komponenty, které je možno na protézu 

aplikovat nebo vyměnit stávající části za tyto. Jedná se především o kolena a chodidla, 

která jsou určena pro rekreaci nebo sport.  

Vaše dítě může opravdu aktivně vykonávat prakticky jakýkoli sport nebo druh 

pohybu. Z příkladů je možné uvést běh, cyklistiku, lyžování (sjezd i běžky), ale i různé 

alternativy jako jízdu na koloběžce, kajak, nebo plachtění.  

Dobré je se vždy informovat na protetice jaké vybavení by bylo vhodné pro daný 

typ sportu, o který se dítě zajímá.  

S výběrem, podporou, doporučením nebo aktivním tréninkem Vám i Vašemu 

dítěti může pomoci centrum handicapovaných sportovců, nebo jiná občanská sdružení 

fungující ve Vaší lokalitě bydliště. 
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AMPUTACÍ ŽIVOT VAŠEHO DÍTĚTE ANI VÁŠ NEKONČÍ, POUZE SE MĚNÍ 

NOVĚ VZNIKLÁ ŽIVOTNÍ SITUACE, KTERÁ VÁM NAOPAK OTEVÍRÁ NOVÉ 

MOŽNOSTI AKTIVIT A ZÁJMŮ, KTERÉ BY VÁS DŘÍVE ANI NENAPADLY. 
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11 Diskuze 
 

Při výběru tématu práce jsem vycházel ze své dlouholeté praxe v oboru ortopedie 

a traumatologie. Při její tvorbě jsem se potýkal s několika hlavními problémy, které mi 

komplikovaly práci. Odborná literatura, která by se věnovala přímo problematice 

dětských pacientů z hlediska ortotiky a protetiky je velmi těžko dostupná a její rozsah 

značně omezený. V tomto ohledu mi bohužel nezbylo nic jiného, než se spolehnout na 

odbornou konzultaci s odborníky, kteří mají letité zkušenosti v práci s dětskými 

pacienty v oblasti ortopedie a kompenzačních pomůcek. Díky své pracovní pozici 

instrumentáře na operačním sále dětské ortopedie jsem měl možnost absolvovat 

dostatek těchto konzultací, abych z nich mohl vyvodit patřičné závěry, které uvádím 

ve své práci. 

Kompenzační pomůcky hrají svou důležitou roli v životě dětských a dospělých 

pacientů. U dětí by se dalo říci, že dvojnásobně. Dětští pacienti, kteří jsou postiženi 

poruchou pohybového ústrojí, tráví bohužel velkou část svého dětství v nemocnicích, 

kam se opakovaně vrací a podstupují velkou řadu korekčních operací. Ve velkém 

množství případů se tito pacienti stávají doslova součástí oddělení.  Během těchto 

pobytů děti využívají různé typy kompenzačních pomůcek. Bohužel jsem zjistil, že děti 

ani jejich rodiče nejsou dobře informováni o možnostech výběru pomůcek ani o jejich 

využití.  

 Samotní odborníci přiznávají, že nejsou schopni rodiče dostatečně informovat 

o externích pomůckách, které bude jejich dítě používat. Jedná se v jistém smyslu 

o neinformovanost samotných lékařů, ale i o nepropojenost dětských oddělení 

s ortoticko – protetickými pracovišti. Rodiče dítěte jsou tedy často odkázáni pouze 

na informace o průběhu terapie z ortopedického hlediska, které ve většině případů ani 

dostatečně neporozumí.  

Lékaři navíc přiznávají, že často ustupují od možnosti zhotovení kvalitní 

individuální pomůcky podle jejich představ a volí pomůcky sériově vyráběné. 

To se děje často díky jejich rychlé a snadné dostupnosti, která je bohužel úměrná 

tzv. elektronickým aukcím, při kterých je vybrán z pravidla dodavatel s nejmenšími 
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pořizovacími náklady. Sériové pomůcky jsou v nemocnicích masově propagovány, 

ale často špatně indikovány. 

 Z konzultací a nestandardizovaných rozhovorů, ale vyplynulo, že lékaři by raději 

využívali možnost přímé účasti ortoticko – protetického technika v probíhající léčbě 

a také by přivítali nahrazení stávající metody využití sádrových dlah modernějšími 

termoplastickými materiály, které by bylo možné upravovat přímo na sále po operaci 

nebo na oddělení. Rodiče by tak měli možnost být daleko lépe informovaní o ortézách 

nebo protézách pro jejich dítě. 

Ke zlepšení této situace by mohla přispět dostupnost informačních materiálů pro 

rodiče, kteří se ocitnou v situaci, kdy bude jejich dítě potřebovat ortézu nebo protézu. 

V rámci rozhovorů s odborníky jsem zjistil, že by pro ně bylo dobré mít k dispozici 

tištěné materiály, které by mohli rodičům předat před hospitalizací nebo v jejím 

průběhu. Tento závěr mě přivedl k vytvoření modelu takového informační materiálu, 

který je součástí této práce. Pro ilustraci jsem zvolil návrh materiálu pro pacienty před 

amputací. 

Dobrým krokem by také mohlo být zlepšení spolupráce ortoticko – protetických 

pracovišť a lékařských zařízení. Bylo  by vhodné, aby odborníci z oblasti ortotiky 

a protetiky byli lékaři konečně přijati jako rovnocenní partneři, kteří mají eminentní 

zájem na co největší spokojenosti pacienta při změně jeho života. 
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12 Závěr 
 

Bakalářskou práci jsem tvořil se záměrem vypracovat souhrnnou publikaci 

o problematice dětské ortotiky a protetiky. Práce nebyla koncipována jako návod na 

výrobu pomůcek pro děti, spíše by měla posloužit jako ucelený materiál shrnující 

fakta z problematiky anatomie, fyziologie, patofyziologie, operativy a samozřejmě 

protetiky a ortotiky u dětského pacienta. Jsem přesvědčen, že tento záměr práce 

se mě podařilo naplnit a splnit stanovené cíle. 

Během tvorby této práce jsem zjistil, že na českém ale i na světovém trhu je 

velmi málo odborných publikací, které se zaměřují na problematiku dětských 

pacientů v oboru ortotiky a protetiky. Jedná se spíše o součásti jiných publikací, 

které se věnují převážně ortopedii a léčby dětí v oborech, které vyžadují spolupráci 

s ortoticko - protetickým pracovištěm. Nedostatek specializované a odborné 

literatury mě komplikoval splnění zadaného úkolu. 

Informace jsem čerpal převážně z publikací dětské ortopedie a z individuálních 

rozhovorů s odborníky, kteří se věnují dané problematice. Při těchto rozhovorech 

došlo mezi odborníky ke shodě, že by uvítali lepší spolupráci mezi jednotlivými 

obory. Také byli pro zavedení modernějších materiálů v rámci bezprostřední péče 

o děti po operaci. Tato myšlenka se opětovně objevovala ve spojitosti s použitím 

sádrových dlah k fixaci končetin. Na místě by bylo vhodnější jejich nahrazení 

termoplastickými materiály, zde však vzniká otázka, zda by to akceptovala 

zdravotní pojišťovna, neboť se jedná o finanční navýšení. 

Dětská ortotika a protetika je v dnešní době velice rychle se rozvíjející obor, 

který se rozvíjí ruku v ruce s vývojem pomůcek pro dospělé. Velký význam má také 

neustálý vývoj ortopedické iniciativy v oblasti léčby dětí, které jsou postiženy 

vrozenými vývojovými vadami či neuromuskulárním onemocněním.  

Potřebných výsledků u pacientů s postižením pohybového ústrojí lze dosáhnout 

jedině komplexní péčí. Ideální je vhodná kombinace léčby a spolupráce mezi 

jednotlivými klinickými obory a pracovišti, které se zabývají výrobou 

kompenzačních pomůcek. Kompenzační pomůcky jsou neodmyslitelnou součástí 

léčby o takto postižené pacienty a mají svůj neopominutelný význam. 
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V současné době neexistuje ortoticko - protetické pracoviště, které by se 

věnovalo pouze dětským pacientům. Bohužel v poslední době počty těchto pacientů 

narůstají a bylo by do budoucna vhodné, aby specializovaná pracoviště vznikala, 

nebo aby současné protetiky začaly úzce spolupracovat s pracovišti dětské 

ortopedie, neurologie a rehabilitace. Z rozhovorů vyplynulo, že dochází k rušení 

dětských pracovišť v menších nemocnicích a praxe se tak soustřeďuje do nemocnic 

v krajských městech. Tím dochází i k nárůstu počtu dětských pacientů a jejich 

nároků na lékařskou a ortoticko – protetickou péči. Větší pozornost by se měla 

věnovat i výuce ortotických a protetických oborů, která dětské pacienty zahrnuje 

do osnov minimálně. Přitom péče o dětského pacienta vyžaduje v jakémkoli oboru 

komplexnější péči ze strany personálu a to hlavně v oblasti psychologie 

a komunikace s dítětem i jeho rodiči. Na tento aspekt péče se zapomíná jak v praxi, 

tak především ve studijní přípravě ortoticko – protetických techniků.  

Nelze říct, že péče o dítě je důležitější a měla by být kvalitnější, než v případě 

dospělého pacienta. Pravdou ale zůstává, že dítě je ve fázi vývoje fyzického 

i psychického a všechny nestandardní situace, kterým je vystaveno, ho můžou 

doživotně ovlivnit. Proto je důležité, aby se v takto traumatizujících situacích dítěti 

poskytla nejlepší možná péče, které jsme schopni, aby se minimalizovalo riziko, 

trvalého poškození dítěte a to, jak už bylo řečeno, po stránce fyzické a především 

psychické. Toho se nedosáhne dle mého názoru jiným způsobem než kvalitní 

přípravou techniků, lékařů a zdravotnického personálu, kteří se budou perfektně 

orientovat v problematice a budou schopni si navzájem efektivně předávat 

informace a poznatky. 

Dalším problémem, který jsem zaznamenal již během mé praxe v nemocnici, 

je informovanost veřejnosti, která je v této problematice velmi špatná a pro rodiče 

dětí před nebo po amputaci neexistuje mnoho srozumitelných dokumentů, které by 

jim pomohly orientovat se v této situaci. To mě přivedlo k vypracování návrhu 

informačního materiálu, který by byl věnovaný pouze problematice dětského 

pacienta. 

Při psaní této práce jsem se obohatil o řadu důležitých informací. Jednak pro 

svou budoucí práci, ale zároveň pro mou současnou činnost na klinice dětské 

traumatologie a ortopedie. 
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