PŘÍLOHA 1: Tardieuova škála (Štětkářove et. al., 2012)
Zásady


testování je vždy ve stejnou denní dobu



vždy se zachovává stejná poloha těla při testování dané končetiny



klouby (včetně šíje) jsou stále ve stejné poloze při vyšetření i při testování různých
pohybových segmentů



pro každou svalovou skupinu se kontrakce svalu hodnotí při specifických rychlostech
protažení se dvěma parametry (X) a (Y)

Rychlost protažení
V1: co nejpomalejší (pomalejší než pokles končetin ve směru gravitace)
V2: rychlost segmentu končetin při pádu končetiny na podkladě gravitace
V3: co nejrychlejší (rychlejší než pád končetiny ve směru gravitace). Pokud se jednou
tato rychlost použije, má se použít vždy při následujícím měření.
Kvalita kontrakce svalu (X)
0: bez odporu v průběhu pasivního pohybu
1: mírný odpor v průběhu pasivního pohybu bez jasného záškubu v určitém úhlu
2: jasný záškub („catch“) v určitém úhlu, který přerušuje pasivní pohyb a je následován
uvolněním („release“)
3: vyčerpávající se klonus (méně než 10 sekund při zachování síly protažení) v určitém
úhlu
4: nevyčerpávající se klonus (více než 10 sekund při trvajícím protažení svalu) v určitém úhlu
Úhel reakce (kontrakce) svalu (Y)


měří se vzhledem k poloze svalu při minimálním protažení svalu (odpovídá úhlu 0)
pro všechny klouby s výjimkou kyčle, kde závisí od jeho klidové polohy



dolní končetiny se mají testovat v poloze na zádech v doporučených polohách kloubů
a v doporučených rychlostech

PŘÍLOHA 2: Informovaný souhlas pacienta

Informovaný souhlas pacienta
Název bakalářské práce (dále jen BP): Polohování a aplikace ortéz u akutních pacientů po
poškození mozku
Osnova BP:
1. Teoretická část: polohování a používání ortéz u pacientů po poškození mozku.
2. Praktická část: vstupní vyšetření pacienta, popis terapie, výstupní vyšetření pacienta,
zhodnocení terapie.
Jméno a příjmení pacienta:
Datum narození:
Kazuistika pacienta pod číslem:
Ošetřující lékař:
1. Já níže podepsaný/á souhlasím s mou účastí v bakalářské práci, kde budou údaje
o mé osobě anonymně součástí kazuistiky. Je mi více než 18 let.
2. Byl/a jsem podrobně informován/a o cíli BP, o jejích postupech, a o tom, co se ode mě
očekává. Student/ka, zpracovávající BP mi vysvětlil/a očekávaný přínos BP.
3. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast v kazuistice mohu kdykoliv přerušit či odstoupit,
aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mého dalšího léčení. Moje účast v kazuistice je
dobrovolná.
4. Kazuistika bude v BP uveřejněna přísně anonymně bez mých osobních údajů.
5. S mojí účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné odměny.
6. Porozuměl jsem tomu, že mé jméno se nebude nikdy vyskytovat v kazuistice BP.

Vlastnoruční podpis pacienta:

Podpis studenta:

Datum:

Datum:

