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ČASOVÝ PLÁN

31. května 2017

1�.00 – 18.00 hod Registrace účastníků

1. června 2017

8.00 – 13.00 hod Registrace účastníků

9.00 – 9.1� hod Zahájení konference

9.1� – 10.30 hod Přednáškový blok I.
Bariéry, akutní péče, vývoj SJ

10.30 – 11.00 hod Coffee break / E-posterová sekce

11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok II.
Vyšetřovací metody, dekubity, sexualita, těhotenství

12.30 – 13.30 hod Oběd

13.30 – 1�.00 hod Přednáškový blok III.
Dysfagie, logopedie, respirace, metabolismus

1�.00 – 1�.30 hod Coffee break / E-posterová sekce

1�.30 – 1�.00 hod Přednáškový blok IV.
Urologie, psychologie

1�.00 – 18.30 hod Schůze výboru České společnosti pro míšní léze ČLS JEP

20.00 – 24.00 hod Společenský večer

2. června 2017

9.00 – 10.30 hod Přednáškový blok V.
Fyzioterapie, nácvik chůze, ošetřovatelství

10.30 – 11.00 hod Coffee break

11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok VI.
Pomůcky, dispenzarizační síto, sociální problematika, 
chronická fáze, možnosti podpory neziskových 
organizací

12.30 – 13.00 hod Panelová diskuse na téma dekubity

13.00 – 13.10 hod Závěr konference

13.10 – 14.00 hod Oběd
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ODBORNÝ PROGRAM  1. ČERVNA 2017

 9.00 – 9.15 hod  Zahájení konference
MUDr. Roman Kraus, MBA,  
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.

 9.15 – 10.30 hod Přednáškový blok I.

Bariéry, akutní péče, vývoj SJ
Předsednictvo:  MUDr. Richard Lukáš, Ph.D,  
 doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.  

1. Bariery vnější a vnitřní 10´
Lukáš R.
Traumatologicko – ortopedické centrum se Spinální jednotkou KNL, a.s.

2. Stav akutní péče o spinální pacienty v České republice 10´
Hyšperská V., Kříž J., Háková R.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF  
a Fakultní nemocnice v Motole

3. Porovnání realizace spinálního programu v RÚ Kladruby s aktuálními 10´ 
mezinárodními a českými doporučenými postupy
Moses K., Kulakovská M.
Rehabilitační ústav Kladruby

4. Vývoj SJ KÚCH FN Brno 10´
Vašíčková L.1,2, Mužík V.1

Spinální jednotka Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno1

Fakultní nemocnice Brno, Rehabilitační oddělení2

5. Minulost a současnost spinální rehabilitační jednotky RÚ Hrabyně  10´
Davidová H.
Rehabilitační ústav Hrabyně

6. Centrální monitorace vitálních funkcí na spinální jednotce 10´
Šmejda M.
Spinální jednotka, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

7. Postraumatická myelopatie v terénu cervikální spinální stenózy 10´
Paleček T., Mrůzek M., Guřan Z.
Fakultní nemocnice Ostrava, Neurochirurgická klinika

  Diskuze  

 10.30 – 11.00 hod Coffee break
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ODBORNÝ PROGRAM  1. ČERVNA 2017

 11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok II.

Vyšetřovací metody, dekubity, sexualita, 
těhotenství
Předsednictvo:  MUDr. Jan Pazour,  
 MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

8. Zavádějící určení senzitivně nekompletních míšních lézí podle  10´ 
mezinárodních standardů

Kříž J., Háková R., Hyšperská V.

Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF  
a Fakultní nemocnice v Motole

9. Multioborová spolupráce při léčbě pacientů s rozsáhlými dekubity 10´

Pazour J., Vimmerová I., Šrám J.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

10. Sexualita ochrnutých a zdravých žen, výsledky pilotní studie 10´

Šrámková T., Kříž J., Dolan I., Šrámková K., Skřivanová K., Fajtová R., Mužík V.

Spinální jednotka Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

11. Sexuální dysfunkce u mužů po spinálním traumatu a kvalita života 10´

Dolan I.1, Šrámková T.2, Mužík V.2

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Urologické oddělení1 

Spinální jednotka Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno2

12. Využití hyperbarické komory v léčbě chronických defektů 10´

Daníčková E.

Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF  
a Fakultní nemocnice v Motole

13. Těhotenství a péče o dítě spinálních pacientů 10´

Bláhová R., Aubrechtová M.

Rehabilitační ústav Kladruby 

14. Co dál …… 10´

Němcová K., Luckerová L.

Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

  Diskuze 

 12.30 – 13.30 hod Oběd
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ODBORNÝ PROGRAM  1. ČERVNA 2017

 13.30 – 15.00 hod Přednáškový blok III.

Dysfagie, logopedie, respirace, metabolismus
Předsednictvo:  MUDr. Vladimír Mužík,  
 MUDr. Hana Davidová

15. Orofaryngeální dysfagie u pacientů s poraněním krční páteře a míchy 10´

Dubová M.1, Lasotová N.2

Fakultní nemocnice Brno, ORL oddělení1

Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno2

16. Logopedická péče u pacientů po poranění krční páteře a míchy  10´

Lasotová N.1, Dubová M.2

Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno1

Fakultní nemocnice Brno, ORL oddělení2

17. Význam respiračního tréninku v chronické fázi po míšním poranění 10´

Slámová L., Jakšová H.

Fakultní nemocnice Brno

18. Metabolismus a výživa u jedinců po poranění míchy 10´

Hlinková Z., Kříž J., Joachimová M.

Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF  
a Fakultní nemocnice v Motole

19. Redukce hmotnosti u osob s poškozením míchy 10´

Sadílková A.

Centrum Paraple, o.p.s.

3. interní klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a VFN Praha

20. Problematika příjmu potravy u pacientů s míšní lézí – kazuistiky 10´

Šimonková N., Hošková Z.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

21. Plynatost a obtíže, které přináší 10´

Melicharová H.

Centrum Paraple, o.p.s.

  Diskuze 

 15.00 – 15.30 hod Coffee break
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ODBORNÝ PROGRAM  1. ČERVNA 2017

 15.30 – 17.00 hod Přednáškový blok IV.
Urologie, psychologie
Předsednictvo:  prim. MUDr. Karel Moses,  
 MUDr. Lia Vašíčková

22. Urologická péče o spinální pacienty v RÚ Kladruby 10´
Sádlová M., Hejsová D., Vošická H.
Rehabilitační ústav Kladruby

23. Proplachy močového měchýře jako prevence vzniku komplikací  10´ 
u pacientů s míšní lézí
Kyrianová A., Šámal V., Šrám J.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

24. Zlepšení kvality života s vesikostomií u lidí po poranění míchy – kazuistiky 10´
Hladíková P., Hloušková P.
Centrum Paraple, o.p.s.

25. Mýty a meze psychoterapie 10´
Babicová L.
Rehabilitační ústav Hrabyně

26. Rehabilitační a psychologická péče u pacientů po suicidálním pokusu 10´
Možná P., Pavelka R. 
Fakultní nemocnice Brno

27. Psychologická péče u pacientů se spinálním postižením 10´
Pešková K.
Fakultní nemocnice Brno

28. Stres a stresové faktory u pacientů na Spinální RHB jednotce,  10´ 
RÚ Hrabyně
Ledvoňová I., Precliková M.
Rehabilitační ústav Hrabyně

29. Psychologická péče o pacienty po poranění míchy v RÚ Kladruby 10´
Malíková V.
Rehabilitační ústav Kladruby

30. Neurokognitivní trenink na spinální jednotce FN Brno 10´
Neudertová H.
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické psychologie

 Diskuze 

 17.00 – 18.30 hod Schůze výboru České společnosti pro míšní léze ČLS JEP 
 20.00 – 24.00 hod Společenský večer



12

E – POSTEROVÁ SEKCE  1. ČERVNA 2017

 10.35 – 11.00 hod Sekce komentovaných e-posterů I.
Varia
Koordinátor:  Mgr. Zuzana Hlinková

1. Rok Suterénu – zkušenosti s podpůrnou skupinou pro lidi se spinální lézí 5´
Formánek J., Beranová A.
Centrum Paraple, o.p.s.

2. Představení kurzu Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí 5´
Hlinková Z.1, Melicharová H.2, Honzátková L.2

Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a Fakultní nemocnice v Motole1

Centrum Paraple, o.p.s.2

3. Rodina jako součást multidisciplinárního týmu z pohledu ergoterapeuta 5´
Melicharová I., Šoltésová B. J.
Centrum Paraple, o.p.s.

4. Canisterapie u spinálních pacientů v RÚ Hrabyně 5´
Rode L., Bendová M.
Rehabilitační ústav Hrabyně

5. Hledání instruktora soběstačnosti na spinální jednotku 5´
Roušalová J.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 15.05 – 15.30 hod Sekce komentovaných e-posterů II.
Varia
Koordinátor: prim. MUDr. Karel Moses

6. Sportovní terapie jako součást multidisciplinárního týmu 5´
Turzík V., Pudilová M., Šlauf M.
Centrum Paraple, o.p.s.

7. Porovnání realizace spinálního programu v RÚ Kladruby s aktuálními 5´ 
mezinárodními a českými doporučenými postupy
Moses K., Kulakovská M.
Rehabilitační ústav Kladruby

8. Následná opakující se rehabilitační péče v RÚ Hrabyně 5´
Sedláčková Š., Urgasová J.
Rehabilitační ústav Hrabyně

9. Sama mezi dospělými 5´
Vrbová I., Vondřejcová M.
Fakultní nemocnice Ostrava, Neurochirurgická klinika - Spinální jednotka

10.  Virtuální realita v terapii míšních lézí 5´
Polák A.
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
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ODBORNÝ PROGRAM  2. ČERVNA 2017

 9.00 – 10.30 hod Přednáškový blok V.
Fyzioterapie, nácvik chůze, ošetřovatelství
Předsednictvo:  MUDr. Veronika Hyšperská,  
 Mgr. Alena Kyriánová

31. Změna spektra spinálních pacientů z pohledu fyzioterapeuta 10´
Šedivá K., Mikeš J., Kříž J.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF  
a Fakultní nemocnice v Motole

32. Vývoj postavení segmentů a vzhledu ruky u spinálních pacientů při  10´ 
standardní péči o horní končetinu
Liďáková V.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF  
a Fakultní nemocnice v Motole

33. Využití chodítka Lite Gait pro terapii spinálních pacientů 10´
Vostřel P., Jiříček D.
Hamzova odborná léčebna Luže Košumberk

34. Využití WalkAide systému u para a kvadruparetických klientů  10´ 
v RÚ Hrabyně
Lechová P., Helmová R., Jízdná S.
Rehabilitační ústav Hrabyně

35. Zebris Rehawalk v terapii a diagnostice v Rehabilitačním ústavu Hrabyně 10´
Bálková K., Macháčková K.
Rehabilitační ústav Hrabyně

36. Péče o pacienta po hemicorporectomii – kazuistika 10´
Koptíková P., Bílková K.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

37. Zkušenosti s ovlivněním bolestivých stavů u spinálních pacientů pomocí  10´ 
vysokoindukční magnetoterapie
Ondrufová A.
Rehabilitační ústav Kladruby

38. Klinické využití přístroje Glereha na spinální jednotce 10´
Nečasová H.
Hamzova odborná léčebna Luže Košumberk

  Diskuze

 10.30 – 11.00 hod Coffee break
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ODBORNÝ PROGRAM  2. ČERVNA 2017

 11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok VI.
Pomůcky, dispenzarizační síto, sociální 
problematika, chronická fáze, možnosti podpory 
neziskových organizací
Předsednictvo:  Mgr. Zdeněk Guřan,  
 Zdenka Faltýnková

39. Antidekubitní sedáky versus posturální dekubity 10´
Faltýnková Z., Liďáková V.
Česká asociace paraplegiků – CZEPA

40. Využití fluidizačních lůžek v pooperační léčbě dekubitů 10´
Koller J.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, UNB

41. Kompenzační a protetické pomůcky pro osoby s míšní lézí (pilotní studie) 10´
Köhlerová M.1, Čichoň R.2

Krajská nemocnice Liberec, a.s.1 

FTVS UK2

42. Jak a jaké pacienty dnes léčíme? – data vs. realita 10´
Guřan Z., Macíková A.
Fakultní nemocnice Ostrava

43. Komplexní a kontinuální podpora v ParaCENTRU Fenix 10´
Náhlíková K., Škrobánková T.
ParaCENTRUM Fenix, z.s.

44. Dispenzarizační kontrola na Spinální jednotce FN Motol z pohledu  10´ 
fyzioterapeuta
Michálková V., Nová B.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF  
a Fakultní nemocnice v Motole

45. Řešení zdravotních komplikací u chronických pacientů 10´
Zachová J.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

46. Expertní skupina v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy 10´
Horáková D., Sixtová H.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA

  Diskuze



1�

 12.30 – 13.00 hod Panelová diskuse na téma dekubity
Zahajuje přednáška Luckerová L. (Brno) 

Dekubity-komplikace u spinálního pacienta

 13.00 – 13.10 hod Závěr konference

 13.10 – 14.00 hod Oběd 

ODBORNÝ PROGRAM  2. ČERVNA 2017
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POSTERY

1. Škála svalové dráždivosti (MES) – nový nástroj pro hodnocení spastického 
motorického chování u spinálních pacientů
Kříž J., Hlinková Z.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF  
a Fakultní nemocnice v Motole

2. Respirační techniky v autoterapii u pacientů s míšní lézí
Michálková M., Hrdá T., Nová B., Hlinková Z.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF  
a Fakultní nemocnice v Motole
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo konání
Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov

Parkování
Možnost parkování v areálu hotelu Galant. Počet parkovacích míst je omezen.

Registrační poplatky
 do 30. 3. 201� od 31. 3. 201� na místě
Lékaři Kč 1 550,-  Kč 1 750,-  Kč 2 000,-
NLZP Kč 1 350,-  Kč 1 550,-  Kč 1 800,-

/V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, obědy na dny 1. a 2. června 2017, 
vstupenka na společenský večer, konferenční materiály a DPH./

Registrace účastníků
31. května 2017 16.00 – 18.00 hod
1. června 2017 8.30 – 12.00 hod
2. června 2017 8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Konferenční materiály
Při registraci obdržíte program, jmenovku a konferenční set.

Konferenční prostory
Sál AURELIUS – přednáškový sál / společenský večer
Salonek Pálava – Schůze výboru České společnosti pro míšní léze ČLS JEP
Lobby bar – doprovodná výstava firem / e-posterová sekce 

Oběd
Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 1. června 2017 od 11.30 do 13.30 hod 
a dne 2. června 2017 od 12.30 do 14.00 hod. Cena za obědy je zahrnuta v registračním poplatku.

Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.

Společenský večer
Společenský večer formou rautu se koná dne 1. června 2017 od 20.00 hod v sále Aurelius hotelu Galant.

Informace pro přednášející
Audiovizuální technika

Dataprojektor
PC
Bezdrátová myš vč. laserpointu
Náhledový monitor

Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. 
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.
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Bariery vnější a vnitřní
Lukáš R.
Traumatologicko – ortopedické centrum se Spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec, a.s.
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Stav akutní péče o spinální pacienty v České republice
Hyšperská V., Kříž J., Háková R.
Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod
Péče o spinálního pacienta je vysoce specializovaná a to ve všech stádiích. Zvláště je důležitá akutní 
fáze, kdy je správným postupem možné částečně zlepšit prognózu pacienta a především předejít 
závažným komplikacím, které mohou být i letální. Tato specializovaná péče je v zahraničí velmi 
detailně popsána formou doporučení. Cílem naší studie bylo zjistit, na jaké úrovni je akutní péče 
o spinální pacienty v České republice a jaká je míra shody na postupech léčby v přednemocniční 
a nemocniční péči.

Metody
Vytvořili jsme dotazník s 56 otázkami. Dotazník byl rozdělen na 3 okruhy otázek týkajících se 
přednemocniční fáze, operačního výkonu a intenzivní péče s důrazem na řešení neurogenního šoku, 
iontových a vodních dysbalancí, režimů vyprazdňování močového měchýře a střeva, polohování 
a veškerou medikamentózní terapii. Oslovili jsme všechna pracoviště v České republice typu ARO, 
NIP, DIOP a dále pracoviště, která se specializují na operativu páteře.

Výsledky
Obeslali jsme 127 pracovišť formou emailu s žádostí o vyplnění a odkazem na online dotazník. 9 
adres bylo neplatných. Po 2 týdnech jsme žádost opakovali. 34 pracovišť dotazník vyplnilo, nejvíce 
z Prahy a Jihomoravského kraje (návratnost 38,8 %). Většina vyplněných dotazníků pocházela 
z pracovišť ARO a NIP/DIOP. Zjistili jsme významné rozdíly v léčebných postupech, které budou 
detailně rozebrány v přednášce.

Závěry
Studie prokázala nejednotnost v terapeutických postupech v akutním stádiu po míšním poranění. 
Závěry nás přesvědčily o nutnosti vypracovat ve spolupráci s vybranými pracovišti konkrétní 
doporučení týkající se léčebných intervencí u této skupiny pacientů.



2�

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Porovnání realizace spinálního programu v RÚ Kladruby s aktuálními 
mezinárodními a českými doporučenými postupy
Moses K., Kulakovská M.
Rehabilitační ústav Kladruby
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Vývoj spinální jednotky FN Brno
Vašíčková L.1,2, Mužík V.1

Spinální jednotka Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno1 
Fakultní nemocnice Brno, Rehabilitační oddělení2

Úvod
Spinální jednotka FN Brno zahájila provoz v roce 2010 poté, co byla rozhodnutím MZ ČR převedena 
z Úrazové nemocnice Brno do FN Brno. Zkušební začátek provozu je datován květnem 2010. Od 
1.7.2011 byla převedena z Ortopedické kliniky FN Brno pod gesci Kliniky úrazové chirurgie FN Brno. 
Přednáška sleduje vývoj složení pacientů, etiologie a dalších parametrů souvisejících se spinální 
problematikou.

Metodika
Z každého roku provozu spinální jednotky byla dle seznamu všech hospitalizovaných pacientů 
spočítána statistika jednotlivých parametrů a přednáška obsahuje shrnutí parametrů za celé období 
provozu v letech 2011 – 2016. Rok 2010 není započítán, protože  provoz byl zahajován až v květnu 
2010 na 5 lůžkách a výsledky nekorespondují s ostatními léty, kdy byl provoz plný.

Výsledky
V roce 2011 byl počet hospitalizovaných pacientů (rodných čísel) 76, v dalších letech to bylo 102, 119, 
104, 113 a 93 v roce 2016. Vždy převažovali akutní pacienti s úrazovou etiologií leze míšní (LM) – od 
roku 2011 vyjádřeno v procentech hospitalizovaných pacientů 88,2; 81,4; 85,7; 81,7; 82,3; 81,6 v roce 
2016. Počet chronických pacientů v jednotlivých letech vyjádřený v procentech hospitalizovaných 
byl 11,8; 18,6; 14,3; 18,3; 17,7 a 18,4. Ve skupině akutních pacientů každoročně převažovali ti 
s úrazovou etiologií – vyjádřeno v procentech  79,1; 83,1; 82,4; 68,2; 78,5 a 65. V rámci generového 
rozložení jsou nejvíce zastoupenou skupinou  muži s LM úrazové etiologie , procentuální vyjádření 
62,7; 59; 64,7; 60; 65,6; 50. Průměrný věk sledován až od roku 2012. U mužů s lézí úrazové etiologie 
je v letech 2013-2016 postupně 50,3; 48,7; 46,4; 44,4; 54,9 let. Ženy s lézí úrazové etiologie  byly ve 
věku 53,9; 50,4; 58,3; 68,1; 61 let. Pacienti s neúrazovou etiologií LM byli starší, průměrný věk mužů 
55,2; 58; 58,3; 68,1; 62 let, žen 71,7; 76,6; 66,6; 76,8 a 42,6 let. V roce 2016 snížila věkový průměr 
17-letá pacientka. Závažnost LM hodnocena dle ASIA score  se vyskytla v nejtěžším postižení (AIS 
A a AIS B) od roku 2011v procentech 40,2;  36,2; 35,3; 38,9;  33,4 a 39,8% v roce 2016. Výše LM 
dle ASIA score byla v oblasti krční v roce 2011 52,2%, dále pak 65,1; 52; 35,3; 49,5 a 45,1% v roce 
2016.  LM v úrovni hrudní byla u 37,3%, 25,3; 29,4; 44,7; 31,2 a 25,8% pacientů v roce 2016. Úroveň 
bederní LM byla v roce 2011 u 10,5% pacientů; dále pak 9,6; 18,6; 20; 19,3 a 24,7% v roce 2016. 
Etiologie traumat je ve všech letech nejčastěji pádem, následují úrazy ze silnice, sportovní úrazy 
a suicidua. Traumatiční pacienti s LM byli operováni v roce 2011 v 96,2%, dále pak 88,9; 76,2; 93,1, 
86,3 a v 84,6% v roce 2016. Pacienti s úrazem v ebrietě tvořili v roce 2011 17%; v dalších letech pak 
24,6; 33,3; 54,1; 34,2 a 21,5% v roce 2016. Počet akutních pacientů s dekubitem byl sledován od roku 
2013. Dekubity se vyskytly u 8,8% pacientů v roce 2013, dále pak 24,7; 12,3 a 10,8% v roce 2016.

Diskuze
Je varovné, že nejvíce úrazů se stává mužům v produktivním věku a více jak třetina těchto úrazu přináší 
nejzávažnější stupeň postižení AIS A a B. Současně velmi vysoké procento úrazů je lokalizováno 
do oblasti krční, kdy je postižena jak motorika dolních, tak i motorika horních končetin. Veliké 
procento pacientů se tak stává závislým na asistenci druhé osoby a celá tato situace sebou nese 
vysoké náklady v oblasti sociální ve stavu, kdy pacient v produktivním věku přechází do invalidního 
důchodu, nepracuje a není plátcem daní. Zarážející je počet vyšší počet úrazů v ebrietě i fakt, že 
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není řešena zodpovědnost pacienta, který si přivodil sám ebrietu a tím i úraz, v jehož důsledku se 
stal invalidním. Díky ebrietě a následnému invalidnímu důchodu na něj vynaloží celá společnost 
v průběhu jeho života částku několik milionů korun. Počet hospitalizovaných chronických pacientů 
rozhodně nevyjadřuje potřeby hospitalizace při komplikacích. Pacientů, kteří by potřebovali 
hospitalizaci na spinální jednotce pro komplikaci stavu je výrazně více. Spinální jednotka by měla 
být zázemím pro své bývalé pacienty při komplikacích, které je nutno řešit na lůžku, protože běžná 
oddělení nejsou uzpůsobena na ošetřování elegiků. Otázkou zůstává kapacita  lůžek a úhrada 
zdravotní pojišťovny.

Závěr
Získané údaje ukazují situaci naší spinální jednotky v jednotlivých parametrech za dobu její 
existence. 
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Minulost a současnost spinální rehabilitační jednotky RÚ Hrabyně
Davidová H.
Rehabilitační ústav Hrabyně

Historie Rehabilitačního ústavu Hrabyně sahá do roku 1975. Od počátku zde rehabilitují pacienti 
s akutním míšním postižením. Spektrum těchto diagnóz bylo dáno především tím, že Ostravský 
region představoval těžký průmysl s vysokým výskytem pracovních úrazů. Systematická péče 
o spinální pacienty je v České republice nastavena od roku 2002 Metodickým opatřením Ministerstva 
zdravotnictví, které stanovilo síť specializovaných pracovišť. V rehabilitačním ústavu Hrabyně oficiálně 
zahajuje provoz spinální rehabilitační jednotka na jaře roku 2003. Se zřízením specializovaných 
spinálních center dochází ke zkvalitnění péče i snížení závažných komplikací, které tato zdravotní 
postižení přinášejí.  Kromě výrazného zdokonalení technického vybavení, rehabilitačních pomůcek 
i robotických systémů si stále zakládáme na kvalitní ošetřovatelské a rehabilitační péči. Mimo 
zlepšování péče však zaznamenáváme i další trendy, jako je stárnutí populace, zvyšující se výskyt 
úrazů pod vlivem alkoholu a návykových látek, či nárůst pacientů s maligní obezitou. Znepokojující 
je rovněž výskyt infektů a kolonizací multirezistentními bakteriálními kmeny. Obsahem přednášky je 
zhodnocení přínosu centralizace péče o pacienty s míšním postižením i nutnost řešení novodobých 
negativních trendů, které v léčbě zaznamenáváme.

Klíčová slova: 
Spinální rehabilitační jednotka, centralizace péče, novodobé negativní trendy
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Centrální monitorace vitálních funkcí na spinální jednotce
Šmejda M.
Spinální jednotka, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Úvod
Monitorace vitálních funkcí pacienta patří k nejdůležitější činnosti sestry na standartním oddělení. 
Mezi vitální funkce řadíme: tlak, pulz, teplota, dech a vědomí. Pro zjištění hodnot vitálních funkcí 
používá sestra různé tipy

a druhy měřících přístrojů. V současné době, se ve značném množství používají monitory, které 
zvládnou najednou změřit tlak, neustále monitorovat puls, hladinu O2, dech a další funkce. Na 
liberecké spinální jednotce máme 6 monitorovacích lůžek, kde je možné sledovat fyziologické 
funkce přímo ze sesterny přes centrální monitor.

Metody
Na našem oddělení používáme monitory společnosti Philips, konkrétně monitor tipu MP5. Tento 
monitor nabízí monitoraci neinvazivního krevního tlaku (NPB), SpO2, dechové frekvence, srdečního 
pulsu, EKG, invazivního měření krevního tlaku, prediktivní teploty, středoušní teploty, standartní 
teploty a CO2. Veškeré údaje ukládá v databázích trendů a událostí. Je zde i možnost zobrazit 
trendy ve formě tabulky či grafu a vše vytisknout na tiskárně. Monitor se ovládá pomocí doteku, 
přes centrální monitor i pomocí ovladače. Ovládání je velmi jednoduché a celý program a manuál 
je v českém jazyce.

Výsledky
Centrální monitoraci fyziologických funkcí na spinální jednotce využíváme u pacientů v pooperační 
péči a zejména u pacientů s tracheostomií, kdy pacient není schopen si přivolat sestru z důvodu 
tetraplegie. Kontinuální monitorace hladiny O2 u tetraplegického pacienta s tracheostomií by měla 
být standardem na každé spinální jednotce.

Závěry
Centrální monitoraci fyziologických funkcí používá naše oddělení od roku 2015. Vyzdvihl bych 
snadné ovládání a zejména bezpečnost tetraplegického pacienta v subakutní fázi onemocnění, kdy 
již není nutný pobyt na JIP. Monitorace vitálních funkcí se stala velmi elegantní a v dnešní moderní 
době nenahraditelná. U nesoběstačných pacientů je tento způsob monitorace velmi přínosný 
a zkvalitňuje ošetřovatelskou péči pomocí moderních technologií. 
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Postraumatická myelopatie v terénu cervikální spinální stenózy
Paleček T., Mrůzek M., Guřan Z.
Fakultní nemocnice Ostrava, Neurochirurgická klinika
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Zavádějící určení senzitivně nekompletních míšních lézí podle mezinárodních 
standardů
Kříž J., Háková R., Hyšperská V.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a Fakultní nemocnice 
v Motole

Úvod
Senzitivně nekompletní poranění je podle Mezinárodních standardů pro neurologickou klasifikaci 
míšního poranění definováno zachováním senzitivní funkce v segmentech S4/5 nebo vnímáním 
hlubokého análního tlaku (HAT). Vyšetření sakrálních segmentů často vyvolává u skupiny pacientů 
s míšní lézí nad segmentem T6 výraznou autonomní odpověď, která může být mylně interpretována 
jako zachovaná senzitivní funkce. Nedávno autoři Marino et al. zpochybnili důležitost vyšetření HAT 
pro stanovení senzitivní nekompletnosti a navrhují alternativně vyšetřovat tlak v S3. 

Metoda
V naší studii jsme sledovali autonomní odpověď během vyšetření segmentů S3, S4/5 a HAT. 
Vyšetřovali jsme oboustranně tlak v S3 a píchnutí špendlíkem v S3 a S4/5, zavedení prstu per 
rectum a HAT za kontinuálního měření krevního tlaku. Sledovali jsme rozdíl ve změnách krevního 
tlaku během jednotlivých kroků proti klidovým hodnotám a reakci pacienta během vyšetření.

Výsledky
V současné době máme vyšetřeno 12 pacientů – muži, průměrný věk 35,4 let, průměrná doba od 
úrazu 6,2 let, neurologická úroveň léze C2-T1, motoricky kompletní. Průměrný klidový krevní tlak 
(TK) byl 114/70 mmHg a během vyšetření tlaku v S3 se nezměnil. Při píchnutí špendlíkem v S3 došlo 
pouze k nevýznamnému zvýšení TK. Významné zvýšení jsme pozorovali při píchnutí špendlíkem 
v S4/5 (dx 134/82 mmHg, sin 139/84 mmHg), během zavedení prstu per rectum (144/91 mmHg) 
a HAT (150/88 mmHg).  Devět pacientů (75 %) udávalo standardní příznaky autonomní dysreflexie 
vázané na změny krevního tlaku a 4 pacienti navíc udávali nespecifické pocity tlaku v oblasti anu 
během zavedení prstu per rectum a HAT.

Závěr
Zachování citlivosti při vyšetření segmentů S4/5 a HAT může být zaměněno s projevy AD a nemělo by 
být proto určující pro zařazení do skupiny senzitivně nekompletních lézí. Podporujeme hodnocení 
senzitivní nekompletnosti vyšetřením tlaku v S3.
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Multioborová spolupráce při léčbě pacientů s rozsáhlými dekubity
Pazour J., Vimmerová I., Šrám J.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Úvod
Pacienti s míšní lézí jsou ve zvýšené míře ohroženi vznikem dekubitů jak v akutní tak v chronické 
fázi jejich onemocnění. Výsledkem nedostatečné prevence a léčby dekubitů může být stav 
bezprostředně ohrožující pacienta na životě. Léčba je potom dlouhodobá, komplexní, velmi 
nákladná a mezioborová. 

Metody
Autoři prezentují  kazuistiky pacientů s rozsáhlými dekubity, kteří byli léčeni na Spinální jednotce 
KN Liberec a rozebírají faktory, které vedly ke vzniku takto rozsáhlých trofických defektů.

Výsledky
U dvou pacientů byla základní příčinou vzniku defektu non-complience pacienta. U jednoho 
pacienta se na rozsahu defektu podílelo i nedostatečné zajištění péče v místě bydliště. Dva pacienti 
byli při zahájení léčby v těžkém septickém stavu s rozvratem vnitřního prostředí.  Při jejich léčbě byla 
zásadní spolupráce  intenzivisty, ortopeda specializujícího se na septickou ortopedii a chirurga.

Závěry
Základem prevence vzniku rozsáhlých dekubitů je edukace pacienta. U pacientů s problematickou 
complience je vhodné zajistit častější kontroly praktickým lékařem k časnému záchytu rozvoje 
dekubitů. Vzhledem k limitované kapacitě spinálních jednotek je nezbytný aktivní přístup 
spádových chirurgických pracovišť při péči o dekubity u pacientů s míšní lézí.
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Sexualita ochrnutých a zdravých žen, výsledky pilotní studie
Šrámková T., Kříž J., Dolan I., Šrámková K., Skřivanová K., Fajtová R., Mužík V.
Spinální jednotka Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Úvod
Každoročně utrpí úraz míchy (SCI) v České republice 250-300 jedinců, z toho 2/3 začínají svůj 
nový život na vozíku. Třetina postižených jsou ženy. Sexuální dysfunkce jsou běžným důsledkem 
poúrazové transverzální míšní léze. Handicapované ženy mají ve srovnání s muži častěji problémy se 
sociosexuální adaptací. Negativně působí snížení sebedůvěry a sebevědomí a absence spontánnosti. 
Ženské sexuální funkce jsou úrazem méně narušeny ve srovnání s mužskými, ochrnuté menstruují, 
ovulují, jsou schopny reprodukce a sexuálního styku. Motivací k sexu ochrnutých žen je více potřeba 
intimity než čistě fyzická touha. V souvislosti s úrazem míchy bývá u žen porušena sexuální touha, 
vzrušivost (lubrikace), dosažení orgasmu i sexuální satisfakce. 

Metody
Pomocí dotazníku vlastní provenience jsme retrspektivně porovnali sexuální funkce 30 ochrnutých 
a 30 zdravých věkově kompatibilních žen žijících aktivním sexuálním životem. Byla použita 
deskriptivni a induktivni statistika s využitím Studentova T testu párového a nepárového a Levenova 
testu. Statistické testování významnosti bylo na hladině p < 0.01 a p < 0.05.  

Výsledky
Signifikantní rozdíl byl prokázaný u ochrnutých žen v sexuální touze (p<0.001), lubrikaci (p<0.001) 
a dosažení orgasmu před a po úraze (p=0.030). Srovnáním obou souborů byl prokázaný signifikantní 
rozdíl v realizaci koitální sexuální aktivity (p<0.001), erotogenních zónách ústa (p=0.016), prsní 
bradavky (p=0.022) a pohlavní orgány (p<0.001), ve schopnosti dosažení  lubrikace (p=0.002) 
a orgasmu (p=0.033). Negativní vliv úniku moči na sexuální život ochrnutých žen byl signifikantní 
(p<0.001). Snížená cítivost byla negativním faktorem pro sex u 16 (53%) ochrnutých žen, spasmy 
a potíže s hybností u 12 (40%), snížení apetence 11 (36%), bolesti 4 (13%), málo vstřícný partner 3 
(10%), rozdíly mezi soubory zdravých a ochrnutých nebyly signifikantní.

Závěry
Koitus byl preferovanou sexuální aktivitou ochrnutých žen. Ve srovnání s předúrazovým obdobím 
došlo po traumatu u žen k signifikantnímu snížení sexuální touhy, narušení lubrikace a orgastické 
schopnosti. Srovnáním obou souborů byl nalezený rozdíl v erotogenních zónách, dosažení lubrikace 
a  orgasmu. Je zřejmá vysoká potřeba sexuální edukace a rehabilitace ochrnutých žen.
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Sexuální dysfunkce u mužů po spinálním traumatu a kvalita života
Dolan I.1, Šrámková T.2, Mužík V.2

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Urologické oddělení1 
Spinální jednotka Kliniky úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno2

Úvod
Incidence traumatických míšních lézí v ČR je asi 250 - 300/rok, z toho 2/3 jsou muži. Sexuální 
dysfunkce jsou běžným důsledkem poranění míchy. Cílem práce bylo analyzovat sexuální 
funkce s ohledem na rozsah postižení a profil kvality života pacientů s míšní lézí. Srovnáním dat 
s kontrolním souborem jsme získali poznatky, které aspekty kvality života jsou postižením nejvíce 
limitovány. Hledali jsme faktory korelující s aktivním sexuálním životem, resp. které proměnné 
predikují zachování sexuálního života po úrazu a mají vliv na jeho kvalitu.

Metody
Soubor tvořilo primárně 93 mužů po spinálním traumatu , kteří byli vyšetřeni sexuologem na 
Spinální jednotce Kliniky traumatologie a Kliniky úrazové chirurgie LF MU Brno. Pro sběr empirických 
dat byla použita anonymní dotazníkova metoda, validizovaný dotazník kvality života SQUALA, 
dotazník erektilní funkce IIEF-5 a nestandardizovaný dotazník vlastní konstrukce. Data jsme získali 
od 43 pacientů, návratnost dotazníků byla 46 %. Byla využita deskriptivní a induktivní statistika 
s využitím Student T testu (p < 0,05). K testování korelací domén dotazníku Squala byl použitý 
Personův korelační koeficient. Statistické testování významnosti bylo na hladině významnosti p < 
0,01 a p < 0,05. Kontrolní soubor tvořilo 40 respondentů. 

Výsledky
Prokázali jsme statisticky signifikantně větší rozsah poškození v oblasti senzitivity genitálu, kvality 
erekce, ejakulace a orgasmu u mužů s transverzální míšní lézi oproti mužům s netransverzální míšní 
lézí. Prokázali jsme statisticky signifikantně nižší celkové skóre kvality života mužů po spinálním 
traumatu ve srovnání s kontrolním souborem, p = 0,048, konkrétně v kategoriích „Zdraví“, p = 0,001; 
„Fyzická soběstačnost“, p = 0,000; „Děti“, p = 0,003; „Péče o sebe sama“, p = 0,022; „Sexuální život“, p = 
0,000 a „ Práce“, p = 0,004. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v celkové kvalitě života můžů 
s transverzální a netransverzální míšní lézí. Čím vyšší dosažené vzdělání a věk měl respondent, 
tím menší důležitost přikládal sexu. Rozsah ani výška míšní léze neměly vliv na aktivní sexuální 
život, stejně ani sexuální touha, mobilita, věk nebo doba od úrazu. Respondenti žijící sexuálním 
životem měli vyšší vzdělání a byli více zaměstnáni.  Více spokojeni se svým sexuálním životem byli 
zaměstnaní muži a muži s delší dobou od úrazu bez ohledu na rozsah míšní léze. 

Závěry
Muži s netransverzální míšní lézí dosahovali signifikantně lepších výsledků v oblasti sexuálních 
funkcí oproti mužům s transverzální míšní lézí. Navzdory tomu neudávali lepší kvalitu života ani 
sexuálního života oproti mužům s transverzální lézí. Kvalita života je subjektivní hodnocení člověka, 
muži po úrazu míchy jí srovnávají s obdobím před úrazem. Je prakticky nemožné i přes maximální 
terapeutické úsilí dosáhnout kvality života srovnatelné s obdobím před úrazem. K dokonalému 
sexuálnímu prožitku je důležitá spontánnost, sebevědomí a pohyblivost, které nejsme schopni 
v urologické ordinaci ovlivnit.
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Využití hyperbarické komory v léčbě chronických defektů
Daníčková E.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a Fakultní nemocnice 
v Motole

Úvod
Léčba v hyperbarické komoře spočívá v dýchání stoprocentního kyslíku pod vysokým tlakem. 
Dochází tak k významnému zvýšení množství kyslíku rozpuštěného v krvi a lepší distribuci k cílovým 
tkáním. Příznivý efekt oxygenoterapie je dán zlepšením prokrvení poškozených tkání, ale také 
toxickým působením na přítomné bakterie. Tím dochází k rychlejšímu hojení a eliminaci zánětu. 

Metoda
Od roku 2016 jsme zařadili barokomoru do léčby chronických kožních defektů. Využíváme přístroj 
v oblastní nemocnici Kladno, který je pro 12 sedících pacientů, nebo 2 ležící pacienti. Do barokomory 
je možné umístit i pacienty s defekty osídlenými methycillin rezistentním stafylokokem (MRSA). 
Indikujeme pacienty se sakrálními a ischiadickými, ale i dekubity na dolních končetinách, a to ke 
zlepšení konzervativního hojení či přípravě na plastiku defektu.

Výsledky
Dosud jsme využili barokomoru u 6 pacientů, 5 z nich absolvovalo léčbu za hospitalizace na spinální 
jednotce, jeden ambulantně. U všech pacientů došlo již po několika ponorech k významnému 
zlepšení prokrvení tkání, zmírnění sekrece s postupným zmenšováním defektů.

Závěr
Hyperbarická oxygenoterapie může významně urychlit hojení chronických kožních defektů. Před 
plastickými operacemi je vhodné využít barokomoru ke zlepšení vitality tkání a eliminaci bakteriální 
flóry, což umožní lepší pooperační průběh. 
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Těhotenství a péče o dítě spinálních pacientů
Bláhová R., Aubrechtová M.
Rehabilitační ústav Kladruby 
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Co dál...
Němcová K., Luckerová L.
Fakultní nemocnice Brno

Úvod
Zpracovaná kazuistika u pacientky po autohavárii. Pacientka v pokročilém stádiu těhotenství. Po 
úraze kvadruplegie. Zhodnocení ošetřovatelské péče, jazyková bariéra. Vedení porodu a péče 
o rodičku. Umístění do domácího ošetřování. Problematika pojištění a státního občanství. Zapojení 
konzulátu a cizinecké policie. Prezentace práce ošetřovatelského personálu na Spinální jednotce 
FN Brno Bohunice. Prezentace mezioborové spolupráce ve fakultní nemocnici. Přednáška doplněna 
obrazovou dokumentací. Prezentace úskalí ošetřovatelské péče u pacientů s jazykovou bariérou.

Metody
Zpracovaná kazuistika u pacientky vietnamské národnosti po poranění páteře při autohavárii 
v pokročilém stádiu těhotenství.Zpracovaná kazuistika u pacientky po autohavárii. Pacientka 
v pokročilém stádiu těhotenství. Po úraze kvadruplegie. Zhodnocení ošetřovatelské péče, jazyková 
bariéra. Vedení porodu a péče o rodičku. Umístění do domácího ošetřování.  Problematika pojištění 
a státního občanství. Zapojení konzulátu a cizinecké policie. Prezentace práce ošetřovatelského 
personálu na Spinální jednotce FN Brno Bohunice.  Prezentace mezioborové spolupráce ve fakultní 
nemocnici. Přednáška doplněna obrazovou dokumentací.  Prezentace úskalí ošetřovatelské péče 
u pacientů s jazykovou bariérou.

Výsledky
Prezentace ošetřovatelské péče u kvadruplegické pacientky.

Zpracovaná kazuistika u pacientky po autohavárii. Pacientka v pokročilém stádiu těhotenství. Po 
úraze kvadruplegie. Zhodnocení ošetřovatelské péče, jazyková bariéra. Vedení porodu a péče 
o rodičku. Umístění do domácího ošetřování. Pacientka v pokročilém stádiu těhotenství. Po úraze 
kvadruplegie.   Problematika pojištění a státního občanství. Zapojení konzulátu a cizinecké policie. 
Prezentace práce ošetřovatelského personálu na Spinální jednotce FN Brno Bohunice. Přednáška 
doplněna obrazovou dokumentací.  Prezentace úskalí ošetřovatelské péče u pacientů s jazykovou 
bariérou.

Závěry
Zhodnocení problematiky u pacientky s jazykovou bariérou.

Zpracovaná kazuistika u pacientky po autohavárii. Pacientka v pokročilém stádiu těhotenství. Po 
úraze kvadruplegie. Zhodnocení ošetřovatelské péče, jazyková bariéra. Vedení porodu a péče 
o rodičku. Umístění do domácího ošetřování.  Problematika pojištění a státního občanství. Zapojení 
konzulátu a cizinecké policie. Prezentace práce ošetřovatelského personálu na Spinální jednotce FN 
Brno Bohunice.  Prezentace mezioborové spolupráce ve fakultní nemocnici. Přednáška doplněna 
obrazovou dokumentací.  Prezentace úskalí ošetřovatelské péče u pacientů s jazykovou bariérou.
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Orofaryngeální dysfagie u pacientů s poraněním krční páteře a míchy
Dubová M.1, Lasotová N.2

Fakultní nemocnice Brno, ORL oddělení1 
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno2

Úvod
Pacienti s poraněním krční páteře a míchy mají dysfagii v orofaryngeální oblasti až v 80%. 
Orofaryngeální dysfagií pak myslíme poruchu posunu sousta z hltanu do jícnu. Projevuje se 
obtížnou kontrolou nad soustem, které může  penetrovat do oblasti hrtanu nebo aspirovat až do 
trachey. Tím se stává  rizikem vzniku aspirační bronchopneumonie, která  mnohdy vede k nutnosti 
nové intubace, ke zhoršení celkového stavu pacienta, k ATB terapii a možné smrti. Sdělení obsahuje 
jednak zamyšlení nad etiologií daných potíží, tak i výsledky našich pozorování pacientů s poraněním 
krční míchy při úraze.

Metody
Orofaryngeální dysfagii  ve FN Brno Bohunice vyšetřuje tým ORL lékař-klinický logoped pomocí 
metody FEES. FEES/ Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing/ je endoskopická metoda, kdy 
tenký endoskop je nosem zaveden do oblasti hypofaryngu a zde je sledován postup sousta směrem 
k jícnu. Metoda  jasně prokazuje  penetrace do hrtanu, které jsou rizikem aspirace, a aspirace do 
trachey. Jednoznačně prokazuje tiché aspirace, které nelze jinak klinicky rozeznat.

Výsledky
Celkově bylo provedeno 84 vyšetření v letech 2014-2016, kdy dochází k postupnému navyšování  
počtu vyšetření v jednotlivých letech. V roce 2014 - 14 pacientů, v roce 2015 - 19 pacientů a v roce 
2016 - 51 pacientů. Pacienti byli hodnoceni podle penetračně aspirační škály = PAS, kdy normální 
polykání v orofaryngeální oblasti má hodnotu PAS 1, penetrace má PAS 2-5 a  aspirace PAS 6-8.

Závěry
Orofaryngeální dysfagie byla vždy po  hranicí zájmu mnoha oborů. Stejně tak u pacientů s poraněním 
krční páteře a míchy, přestože jde o závažnou komplikaci, kterou lze poměrně lehce diagnostikovat 
a řešit. Vyšetření a terapie polykání by měly být součástí komplexní péče o pacienta.Časné vyšetření 
s rychlým nástupem terapie pacienty chrání před aspiračními bronchopneumoniemi, snižují 
mortalitu a morbiditu. Terapie  polykání  cestou klinického logopeda je pro každého nemocného 
s poraněním krční páteře a míchy velmi důležitá.
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Logopedická péče u pacientů po poranění krční páteře a míchy
Lasotová N.1, Dubová M.2

Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno1 
Fakultní nemocnice Brno, ORL oddělení2

Úvod
Dysfagie patří mezi časté komplikace u pacientů po poranění a následné operaci krční páteře 
a míchy. Pooperační incidence dysfagie se uvádí v prvních dvou týdnech až 71%. Nejzávažnějším 
rizikem při předčasném zahájení per os příjmu je aspirace, především aspirace tichá, s následným 
rizikem rozvojem aspirační bronchopneumonie. 

Metody
Pro vysoké riziko přítomnosti dysfagie a aspirace je vhodné provedení screeningového, klinického a/
nebo objektivního vyšetření polykání vždy před zahájením per os příjmu. Klinické vyšetření polykání 
je v kompetenci klinického logopeda. Objektivní vyšetření provádí v případě videofluoroskopie 
(VFS) radiolog ve spolupráci s klinickým logopedem nebo ORL lékař spolu s klinickým logopedem při 
flexibilním endoskopickém vyšetření polykání (FEES). Na základě výsledků diagnostiky a potvrzení 
přítomnosti dysfagie a aspirace, je klinickým logopedem zahájena funkční terapie polykání. 

Výsledky
Terapie dysfagie spočívá v zavedení přímých a nepřímých terapeutických technik. Mezi nepřímé 
techniky u tohoto typu onemocnění patří nejčastěji posilování kořene jazyka, cvičení rozsahu 
pohybu hrtanu, posilování hlasivkového uzávěru, dechová a expektorační cvičení, fonační cvičení. 
V rámci přímých terapeutických technik dochází v nácviku polykacích manévrů, zejména manévru 
super-supraglotického polykání a Mendelsonova manévru u jednotlivých konsistencí stravy 
a tekutin. Cílem terapie je obnovení bezpečného per os příjem stravy a tekutin. 

Závěry
Klinický logoped by měl být součástí multidisciplinárního týmu, který pečuje o pacienty s po 
poranění krční páteře a míchy.
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Význam respiračního tréninku v chronické fázi po míšním poranění
Slámová L., Jakšová H.
Fakultní nemocnice Brno

Úvod
Předmětem prezentace je seznámení s významem respiračního tréninku u chronických pacientů po 
míšním poranění. O nezbytnosti a přínosu respirační terapie v subakutní fázi po míšním poranění 
není pochyb. O respiračním tréninku a jeho efektu s odstupem času, ale také o jeho prospěšnosti 
pro člověka a jeho pohyb bez souvislosti s konkrétní diagnózou referuje řada studií.

Metody
Studie zkoumající efektivitu různých druhů respiračních tréninků.

Výsledky
V této práci jsme se zabývali výsledky studií hodnotících vliv IMT ( Inspiratory muscle resistive 
training ) a studie hodnotící vliv RMET ( Respiratory muscle endurance ).

Závěry
Dle mnoha teoretických podkladů, výsledků studií a dlouhodobějšího sledování klienta, lze 
respirační trénink považovat za dlouhodobě přínosnou aktivitu v akutním i chronickém stadiu po 
míšním traumatu.
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Metabolismus a výživa u jedinců po poranění míchy
Hlinková Z., Kříž J., Joachimová M.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN v Motole

Úvod
Míšní léze přináší jedincům závažné důsledky nejen v oblasti motoriky a čití, ale ve fungování všech 
tělních systémů. Některé z těchto důsledků velmi úzce souvisí s výživou a stravovacími návyky. Často 
dochází k porušení vyrovnané energetické bilance ve prospěch příjmu energie. Důvodem je snížení 
úrovně bazálního metabolismu a úbytek pohybové aktivity, tedy pokles energetického výdeje, bez 
současné redukce energetického příjmu. Při déle trvající nevyrovnané energetické bilanci dochází 
nevyhnutelně k nárůstu tělesné hmotnosti, který je pak pro jedince s míšní lézí velmi obtížné 
zvrátit. Zároveň tato situace vystavuje jedince dalšímu zvýšení rizika vzniku kardiovaskulárních 
onemocnění.

Metody
Na základě rešerše převážně zahraniční recentní literatury jsme shromáždili informace o komplikacích 
spojených s nerovnováhou energetické bilance, o výživě a o nejčastějších GIT komplikacích a jejich 
možném řešení, které by se mohly stát teoretickým podkladem k edukaci pacientů ve všech fázích 
míšní léze, od akutní až po chronickou.

Výsledky
V recentní české literatuře dosud nebyl na toto téma podán komplexní přehled informací. Ze 
zahraničních studií víme, že největší změny v metabolismu, tělesném složení a zároveň nejvyšší 
nárůst hmotnosti se odehrají již v prvním roce po vzniku míšní léze. Z doporučení vyplývá, že 
skladba stravy by se u jedinců s míšní lézí měla řídit stejnými pravidly jako u běžné populace. Lišit 
by se měla v příjmu vlákniny, který by měl být sice vyšší, než je v české populaci zvykem, ale ne 
nadměrný. K dalším úpravám by mělo docházet při hojení dekubitů, kdy je potřeba zvýšit příjem 
bílkovin. Důležité je vždy upravit energetický příjem tak, aby odpovídal výdeji.

Závěry
Dohromady s předchozími pracemi bychom chtěli podat komplexní pohled na poruchy 
metabolismu a jejich možné ovlivnění, zejména ovlivnění vyšších rizik kardiovaskulárních 
onemocnění jako hlavní příčiny mortality spinálních pacientů. Z dostupné literatury je patrné, že 
je nezbytné o možných rizicích a prevenci edukovat jedince již od časných fází péče. Snahou všech 
zdravotnických profesionálů by měla být adherence jedince k životnímu stylu, který by prevenci 
podpořil.
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Redukce hmotnosti u osob s poškozením míchy
Sadílková A.
Centrum Paraple, o.p.s., 
3. interní klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a VFN Praha

Podstatou redukčního režimu je navození negativní energetické bilance prostřednictvím snížení 
energetického příjmu a navýšení energetického výdeje. Problematika redukce hmotnosti je však 
v praxi složitá a většině obézních jedinců se z různých důvodů dlouhodobě nedaří hmotnost 
redukovat a především dosažený váhový úbytek následně udržet. Jedním z faktorů může být 
nevhodně nastavená redukční dieta ve smyslu náhlé a příliš výrazné energetické restrikce, často 
v kombinaci s vyřazením jedné či více skupin potravin, což ve výsledku vede k selhání takové diety 
a opětovnému nárůstu hmotnosti. Pojem dieta by měl být chápán a pacientem vnímán spíše 
v původním smyslu slova, tedy jako běžná strava, nikoli jako přechodné opatření.

Energetickou potřebu obézního jedince je obtížné určit. Dietní doporučení týkající se energetického 
příjmu by mělo co nejvíce zohlednit individuální energetický výdej. Celkový energetický výdej 
daného jedince je však výrazně variabilní a obtížně měřitelný, zvláště pak u osob s poškozením 
míchy. Abychom mohli stanovit optimální denní příjem energie, museli bychom znát všechny 
složky celkového denního výdeje energie. Jelikož klidový energetický výdej (REE) tvoří přibližně 
70 % z celkového výdeje energie, odhady denní energetické potřeby vyžadují minimálně znalost 
přesných hodnot REE. Lze je získat metodou nepřímé kalorimetrie, ovšem z důvodu časové 
i finanční náročnosti ji není možné v rámci terapie obezity využívat rutinně. V klinické praxi proto 
bývá energetická potřeba stanovována na základě výpočtu REE rovnicí Harrise-Benedicta a odhadu 
výdeje energie fyzickou aktivitou. Nejčastěji je však obéznímu jedinci předán rámcový jídelníček 
diety o energetické hodnotě 4200-5500 kJ (pro ženy) a 5500–7000 kJ (pro muže) bez předchozího 
zhodnocení reálné energetické potřeby. Dochází tak zpravidla k preskripci nepřiměřené diety, která 
nesplňuje kritérium dlouhodobé udržitelnosti.

Individuálně nastavená redukční dieta by mohla minimalizovat přílišnou restrikci energetického 
příjmu a tím zvýšit adherenci k dietě a šanci na její dlouhodobé udržení. Předání standardního 
předpisu redukční diety by mělo být nahrazeno vysvětlením principu redukční diety a postupnou 
domluvou konkrétních změn ve stravování na základě vstupního zapsaného jídelníčku. Zápis 
jídelníčku představuje jedinou jednoduše dostupnou metodu, která nám může poskytnout 
informace o aktuálním energetickém příjmu pacienta i jeho stravovacích zvyklostech, a umožní 
tak stanovit přiměřenou energetickou restrikci. Ačkoli je zřejmé, že mají obézní jedinci 
tendenci podhodnocovat svůj energetický příjem, stále je záznam stravy samotným pacientem 
nenahraditelným nástrojem pro aplikaci teoretických zásad redukční diety do praxe. Důležitým 
faktorem, který zvyšuje pravděpodobnost pravdivého zápisu jídelníčku, je důvěra pacienta ve 
zdravotníka či terapeuta, neboť tehdy se pacient nebude obávat zapsat do jídelníčku vše, co 
doopravdy zkonzumoval. 
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Problematika příjmu potravy u pacientů s míšní lézí - kazuistiky
Šimonková N., Hošková Z.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Úvod
Prezentace zaměřena na enterální výživu u kvadruplegiků/paretiků. Enterální výživa indikována 
hlavně z důvodů: dysfagie, tracheostomie, sníženého perorálního příjmu. Postupné zvyšování 
perorálního příjmu a snižování dávek. V případě tracheostomie extubace. V průběhu hospitalizace 
prováděny: nasogastrická sonda, nasojejunální sonda až po konečnou perkutánní endoskopickou 
gastrostomii.

Metody
Sledování pacientů v rámci rehabilitace na spinální jednotce Liberec. Sledování příjmu stravy do 
záznamu příjmu stravy nutričně ohrožených. Čtyři kazuistiky.

Výsledky
Dva pacienti v průběhu natolik zvýšili perorální příjem, že mohla být perkutánní endoskopická 
gastrostomii vyjmuta. Třetí pacient dostatečně zvýšil perorální příjem, avšak nedokázal upít 
dostatečné množství tekutin, proto odjížděl do rehabilitačního ústavu s perkutánní endoskopickou 
gastrostomií. Poslední pacientce byla přes přetrvávající dysfagii perkutánní endoskopická 
gastrostomie ponechána, perorální příjem částečný, proto podávána strava do perkutánní 
endoskopickou gastrostomie dle perorálního příjmu.

Závěry
Péče všech pacientů vyžaduje multioborovou spolupráci - lékařů, sester, fyzioterapeutů, 
ergoterapeutů, logopeda a nutričních terapeutů.
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Plynatost a obtíže, které přináší
Melicharová H. 
Centrum Paraple, o.p.s.

Plynatost je poměrně častý problém, o kterém se moc nemluví a řeší se s diskrétností. Souvisí 
se složením stravy, pitným i pohybovým režimem a s pohybem střev v dutině břišní. Běžně se 
jedná pouze o dietní chybu, ale obtíže mohou přetrvávat a způsobovat nepříjemnosti v podobě 
zvýšeného napětí břišní stěny, později výrazných bolestí a křečí. Současně vše působí na psychický 
i sociální stav pacienta. Velkou nevůli může hrát ještě špatně snášená medikace. U pacientů s míšní 
lézí je důležité dávat všechny souvislosti dohromady. Jako projevy dráždění se mohou objevovat 
parestezie, červenání, zvyšování spasticity či imitace jiných obtíží.  V opačném případě nejsou 
klienti schopni rozlišit plynatost od závažnějších komplikací v dutině břišní vlivem hypestezie až 
anestezie pod místem léze. 

Tyto problémy úzce souvisí se zažíváním, vyprazdňováním a jeho četností. Pro pacienta s míšní 
lézí je potřeba zmonitorovat pravidelnost režimu vyprazdňování i zažívání, které je vlivem míšního 
poškození velmi často zpomalené.

V poslední době se na nás stále častěji obrací pacienti s těmito obtížemi. Proto jsme se rozhodli 
tuto „skrývanou“ oblast otevřít, zmapovat pomocí vytvořeného dotazníku a přiblížit ji odborné 
veřejnosti. V neposlední řadě přiblížit i mezioborovou spolupráci při řešení těchto situací a způsob, 
jak klientům s těmito komplikacemi pomoci.
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Urologická péče o spinální pacienty v RÚ Kladruby
Sádlová M., Hejsová D., Vošická H.
Rehabilitační ústav Kladruby
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Proplachy močového měchýře jako prevence vzniku komplikací u pacientů 
s míšní lézí
Kyrianová A., Šámal V., Šrám J.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Úvod
Trvale zavedený permanentní katétr (PMK) přináší riziko močové infekce a při infekci urea-splitting 
kmeny pak riziko inkrustací katétru, které způsobují jeho neprůchodnost. Mezi preventivní opatření 
patří časté výměny PMK, léčby močové infekce a acidifikace moči.

Metody
Do prospektivní randomizované studie bylo zařazeno 43 pacientů. První skupina měla standardně 
zavedený permanentní katétr. V druhé skupině byl dvakrát týdně prováděn preventivně proplach 
katétru 100 ml roztoku URO TAINER® Suby G. V obou skupinách bylo pravidelně prováděno 
kultivační vyšetření moči a pravidelná výměna katétru po 21 dnech. Sledovaným parametrem byla 
neprůchodnost katétru při pozitivním nálezu kmene Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa,  
Klebsiela pnemumoniae a Providencia species  a symptomatická močová infekce.

Výsledky
Studii nedokončili pro nežádoucí účinky dva pacienti ve skupině s proplachy katétru. Ve skupině 
s preventivními proplachy katétru jsme zaznamenali signifikantně méně epizod neprůchodnosti 
katétru (p-value = 0,009). Také počet symptomatických infekcí byl ve skupině s proplachy 
signifikantně nižší. 

Závěry
Preventivní proplachy PMK u skupiny pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních močových cest vedli 
k signifikantnímu snížení epizod neprůchodnosti katétru při jeho inkrustaci a také k signifikantnímu 
snížení počtu symptomatických močových infekcí.
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Zlepšení kvality života s vesikostomií u lidí po poranění míchy
Hladíková P., Hloušková P.
Centrum Paraple, o.p.s.

Tato prezentace by měla poukázat na výhody plynoucí ze zavedení vesikostomie. Rády bychom 
poukázaly na zlepšení kvality života, které vesikostomie přináší.    

Ukazuje  důležitost řešení kvalitního vyprazdňování močového měchýře u lidí po poranění 
míchy  a vysvětluje že i ženy po poranění míchy s velkým omezením soběstačnosti mají možnost 
vyprazdňování moči bez dopomoci druhé osoby.

Podařilo se nám poukázat na to, že vesikostomie umožňuje snadné zavádění močového katétru do 
močového měchýře bez nutnosti svlékání prádla. Což znamená, zejména u  nesoběstačných žen, 
zmenšení problémů souvisejících s vyprazdňováním močového měchýře, které  často způsobují 
sociální vyloučení.

Naše prezentace je rozdělena na dvě části. Teoretická část, která seznamuje s vesikostomií, jakým 
způsobem se zavádí a jak probíhá předoperační příprava, operační výkon a průběh hospitalizace 
z obecného hlediska. A část praktická, která představuje dvě kazuistiky zaměřené na dvě klientky 
u kterých vesikostomie měla vliv na kvalitu jejich života. 



48

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Nechci k psychologovi! Mýty a meze psychoterapie
Babicová L.
Rehabilitační ústav Hrabyně

Příspěvek se zabývá nejčastějšími sdělovanými důvody, které brání klientům vstoupit do 
psychoterapie.
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Rehabilitační a psychologická péče u pacientů po suicidálním pokusu
Možná P., Pavelka R. 
Fakultní nemocnice Brno

Na spinálních jednotkách jsou hospitalizováni pacienti s různorodou etiologií poškození 
páteře a míchy. V příspěvku se budeme věnovat specifikům v přístupu ke dvěma pacientům 
po sebevražedném pokusu. Popíšeme výrazné rozdíly v osobnostní struktuře pacientů, které 
vyžadovaly od fyzioterapeutky a psychologa přizpůsobení v přístupu během hospitalizace. 
Osobnostní dispozice měly zásadní vliv na zapojení do aktivní spolupráce při rehabilitaci a tudíž 
i na neurologický deficit a pokrok ve funkčních schopnostech. 
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Psychologická péče u pacientů se spinálním postižením
Pešková K.
Fakultní nemocnice Brno

Poškození míchy s následným omezením či úplnou ztrátou hybnosti zasahuje do všech oblastí 
pacientova života. Projevuje se nejen na úrovni somatické, má dopad rovněž na psychické a sociální 
fungování postiženého. Standardní součástí péče o pacienty hospitalizované na spinální jednotce 
je kromě lékařské, fyzioterapeutické a ošetřovatelské péče i péče psychologická. Cílem příspěvku 
je přiblížení možností psychologických intervencí, dále seznámení s některými společnými 
charakteristikami, jež jsou typické v rámci reakce na změnu zdravotního stavu po poškození míchy 
a přehled faktorů majících vliv na kvalitní či naopak obtížnou adaptaci na psychické trauma v podobě 
spinálního postižení. Příspěvek bude doplněn kazuistikou 24letého pacienta hospitalizovaného na 
spinální jednotce po poranění C-Th páteře.
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Stres a stresové faktory u pacientů na Spinální RHB jednotce, RÚ Hrabyně
Ledvoňová I., Precliková M.
Rehabilitační ústav Hrabyně

Úvod
Přednáška je zaměřená na stres a stresové faktory u pacientů na spinální jednotce, RÚ Hrabyně.

Metody
Údaje pro zpracování jsou získány formou dotazníků, následně iplementovány do analýzy což 
umožní zhodnotit  do jaké míry stres ovlivňuje pacienty na spinální jednotce RÚ Hrabyně.

Výsledky
Zjistění do jaké míry stres a stresové faktory působí na pacienty. Jaké konkretní stresory na pacienty 
v rámci pobytu v RÚ Hrabyně působí.

Závěry
Objasnění si  konkrétních stresových faktorů působících na pacienty v rámci RÚ Hrabyně a zároveň 
jakou roli v dané problematice hrají lékaři, nižší zdravotnický personál a pomocná síla.  Snahou RÚ 
Hrabyně je hledání cest, jak zlepšovat péči o nemocné a zpříjemňovat pacientům  pobyt v RHB 
zařízení. Názory, komentáře, zkušenosti, připomínky k pobytu a péči ze strany pacienta jsou důležité, 
neboť  hlavním cílem je spokojený pacient.
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Psychologická péče o pacienty po poranění míchy v RÚ Kladruby
Malíková V.
Rehabilitační ústav Kladruby
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Neurokognitivní trénink na Spinální jednotce FN Brno
Neudertová H.
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení  klinické psychologie

Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci s Psychologickým ústavem 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a sdružením Cerebrum2007 od února roku 2014 poskytuje 
neurokognitivní rehabilitaci pro hospitalizované i ambulantní pacienty FN Brno. Tato služba je 
poskytována pacientům při dlouhodobé hospitalizaci, při kognitivních deficitech v důsledku 
neurologických onemocnění, zátěžové léčby s vedlejšími účinky na kognitivní výkonnost, ale 
i v případech kdy je v důsledku závažného onemocnění ohrožena celková funkční kapacita 
pacienta. 

Neurokognitivní trénink poskytují studující 4. a 5. ročníků magisterského studia jednooborové 
psychologie se zájmem o klinickou psychologii. K terapeutické podpoře využívají standardní 
rehabilitační nástroje (papír/tužka; plastelína; textové a obrázkové předlohy atp.) i metody založené 
na moderních informačních technologiích (PC a tablety; software NEUROP-III či Happy neuron; 
vhodné PC i online hry apod.). Intervenční programy vychází z aktuálních znalostí o efektivním 
cvičení mozku, čerpají z posledních výzkumů a ze znalostí o celoživotní autoplasticitě mozku.

Spinální trauma je často spojeno i s kraniotraumatem s následným poškozením kognitivních funkcí. 
Proto jsme do komplexní péče o spinální pacienty na Spinální jednotce zařadili neurokognitivní 
rehabilitaci.  Kognitivní trénink pomáhá zdokonalovat nejen úroveň myšlení, ale zlepšuje i schopnost 
zvládat každodenní činnosti při zatěžujícím spinálním onemocnění. Umožňuje snadnější návrat 
do aktivního života tím, že spinální pacient postupně získává sebedůvěru ve vlastní schopnosti. 
Terapeutem je motivován k překonávání reálných i zdánlivých tělesných, kognitivních či sociálních 
omezení. Je účinným pomocníkem proti rozvoji hospitalismu, pomáhá pacienta aktivizovat  do 
dalších léčebných procedur, napomáhá ke zvýšení self- efficacy.  Nezanedbatelný je tak i přesah ke 
kvalitě života – a to jak jednotlivých pacientů, tak i jejich rodinných příslušníků. 
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Změna spektra spinálních pacientů z pohledu fyzioterapeuta
Šedivá K., Mikeš J., Kříž J.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a Fakultní nemocnice 
v Motole

Úvod
V posledních letech dochází k výrazné proměně spektra spinálních pacientů. Dominantními jevy 
jsou nárůst věkového průměru a změna poměru pacientů s lézí kompletní (AIS A) a sensitivně 
i motoricky nekompletní (AIS D). U pacientů přibývá komorbidit a přidružených komplikací. Zkracuje 
se průměrná doba hospitalizace pacienta. Tyto aspekty přímo ovlivňují i rehabilitaci a nutně nás 
vedly k zamyšlení nad změnami v přístupu k pacientům, tak aby odpovídal jejich aktuálnímu 
obrazu.

Metody
Pro přesnější zmapování situace jsme zvolili retrográdní studii našeho souboru pacientů. Kritériem 
pro výběr byla hospitalizace na Spinální Jednotce FN Motol v letech 2006 - 2016. Zkoumaný vzorek 
obsahoval 766 pacientů. Kvantitativně byly vyhodnocovány sledované ukazatele jako například: 
průměrný věk pacienta, parametry neurologické léze, četnost výskytu přidružených chorob 
a další.

Výsledky
Nejzřetelnější změnou je posun v průměrném věku pacientů. Zatím co v letech 2006-2008 byl 
průměrný věk 40,1, v posledních třech letech vzrostl na 49,6. V případě mediánu je rozdíl ještě 
markantnější, tedy 36,7 v letech 2006-2008 a 50,2 v letech 2014-2016. Významně se také zkrátila doba 
hospitalizace pacientů na SJ. V roce 2006 byla průměrná doba hospitalizace 87,5 dnů, v kontrastu 
k roku 2016, kdy klesla na 56,9 dnů. Neurologický obraz pacientů se výrazně posunul ve prospěch 
nekompletních lézí typu AIS D, ze 14% v roce 2006, na 48,4% v roce 2016. Všechny tyto aspekty mají 
přímý vliv na rehabilitaci. S věkem pacientů narůstá i limitace pro fyzioterapii, způsobená vyšším 
počtem komorbidit, či horší celkovou kondicí. Na druhou stranu se častěji věnujeme cvičení ve 
vyšších pozicích a nácvikům stoje a chůze.

Závěry
Změna spektra spinálních pacientů nemění cíle naší práce, jako jsou maximální možná soběstačnost 
a kvalita pohybu. Stále více se ale odráží hlavně na potřebě změny přístupu terapeutů a obsahu 
samotné terapie tak, aby co nejlépe postihla pestřejší obraz spinálních pacientů, přizpůsobila se 
jejich limitacím a zároveň plně využila jejich možnosti.
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Vývoj postavení segmentů a vzhledu ruky u spinálních pacientů při 
standardní péči o horní končetinu
Liďáková V.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a Fakultní nemocnice 
v Motole

Úvod
Po míšním poranění v krčních segmentech dochází k charakteristickým změnám na horních 
končetinách. V prvních týdnech po vzniku léze mají ruce převážně plochý tvar, často je přítomný 
otok. Postupně se staví do určité predilekční pozice podle úrovně léze. Cílem studie je detailně 
popsat typický vývoj postavení a vzhledu ruky podle úrovně a rozsahu krční léze a definovat 
individuální odchylky (svalové dysbalance, kontraktury, zatuhnutí segmentů ovlivněné variabilním 
stavem měkkých tkání, spasticitou, různým senzitivním deficitem).

Metody
Dosud probíhalo klinické sledování změny postavení segmentů ruky u pacientů v subakutní 
a chronické fázi. Základem bude testování horních končetin u tetra postižení dle Zancolliho 
a ISNCSCI. Bude následovat fotodokumentace vzhledu a postavení rukou. Přiložený dotazník 
bude mapovat péči o horní končetiny a možné komplikace.  Vyšetření se bude provádět v předem 
definovaných časových intervalech.

Výsledky
Z dlouhodobého sledování usuzujeme, že postavení ruky u krčních lézí je primárně ovlivněno 
charakteristickou svalovou dysbalancí podle úrovně léze a není třeba jej zásadně upravovat. 
Terapeuticky bychom měli zasáhnout až při rozvoji patologie (kontraktura, otok, deformita), a to 
dlahováním, protahováním, měkkými technikami apod. Při dobré znalosti potenciálu horních 
končetin lze pacienta lépe a včas nasměrovat k dalším terapeutickým možnostem jako jsou transfery 
šlach nebo aplikace botulotoxinu.

Závěry
Zpracovaná data umožní časně zhodnotit potenciál horních končetin a zmapovat sklony 
k nežádoucím deformitám ruky dle výšky léze. Úkolem ergoterapeuta by mělo být sledování 
postavení horních končetin a řešení komplikací vzhledem k výšce léze. Na základě popsaného vývoje 
postavení a potenciálu u konkrétních typů horní končetiny bude možné doporučit odpovídající 
terapeutický postup.
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Využití chodítka Lite Gait pro terapii spinálních pacientů
Vostřel P., Jiříček D.
Hamzova odborná léčebna Luže Košumberk

Úvod
Chodítko Lite Gait je vhodným rozšířením řady pomůcek pro bezpečnou vertikalizaci pacientů. 
Využívá pružného závěsu s volitelným odlehčením těla a to zvlášť pro pravou a levou polovinu. 
Předností je vysoká variabilita v použití a přizpůsobení se požadavkům jak klienta, tak i terapeuta. 
Pro terapii na naší spinální rehabilitační jednotce v Luži-Košumberku se uplatňuje při vertikalizaci 
jako mezičlánek mezi stojem ve vysokém chodítku a chůzí v chodítku, resp. chůzí s francouzskými 
holemi.

Metody
Při terapii na Lite Gait jsme využili zejména aktivaci hlubokého stabilizačního systému. 
Prostřednictvím nastavitelné míry odlehčení dolních končetin byl umožněn nácvik chůze, který 
v tu dobu ještě nebyl možný v klasickém chodítku. Tím došlo k nastartování chůzového stereotypu. 
Postupně byla přidávána zátěž na dolní končetiny, dokud nebyl pacient schopen zvládnout 
celou svou hmotnost. Poté bylo přistoupeno k nácviku chůze ve vysokém chodítku, resp. k chůzi 
o francouzských holích.

Výsledky
První pacient J.S. absolvoval pravidelný dvouměsíční trénink na přístroji Lite Gait s frekvencí 3 
tréninkové jednotky v týdnu. Zhruba po měsíci se mu podařilo poprvé postavit na jednu dolní 
končetinu ve stoje a brzy po tom zvládnul i první kroky v chodítku. Na konci pobytu vydržel chodit 
na pohyblivém páse v závěsu na Lite Gait 20 minut a ušel v chodítku 50 metrů. Druhý pacient J.J. 
absolvoval první trénink na Lite Gait již v době, kdy začínal s chůzí o 2 francouzských holích. Během 
měsíčního tréninku na Lite Gait došlo ke zlepšení kvality i kvantity chůze.

Závěry
Chodítko Lite Gait se nám osvědčilo jako vhodný prostředek pro terapii u spinálních pacientů 
s diagnózou spastická tetraparéza. Umožňuje bezpečný nácvik chůze s postupnou progresí a to 
prostřednictvím plynulého dávkování zátěže na dolní končetiny. Svojí variabilitou nastavení 
odpovídá potřebám většiny našich klientů. Pro možnost odlehčení klientů umožňuje včasné 
zahájení nácviku chůze a nastartování chůzového stereotypu.
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Využití WalkAide systému u para a kvadruparetických klientů v RÚ Hrabyně
Lechová P., Helmová R., Jízdná S.
Rehabilitační ústav Hrabyně

Cílem přednášky je seznámit odbornou veřejnost s našimi zkušenostmi při práci s FES, konkrétně 
SYSTÉMU WALKAIDE, u para a kvadruparetických klientů hospitalizovaných v RÚ Hrabyně. Práce 
zahrnuje krátké představení funkčního neurostimulátoru WALKAIDE, jeho využití jako kompenzační 
pomůcky pro pacienty s míšní lézí a zařazení do denního provozu v RÚ Hrabyně. Statisticky je 
hodnocena jeho vytíženost na našem pracovišti, poptávka klientů. V přednášce jsou obsaženy 
kazuistiky s využitím WALKAIDE SYSTÉMU. Na základě zjištěných poznatků jsou porovnávány 
jeho výhody i nevýhody při terapii, efektivita a následné využití při další roboticky asistované 
rehabilitaci.
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Zebris Rehawalk v terapii a diagnostice v Rehabilitačním ústavu Hrabyně
Bálková K., Macháčková K.
Rehabilitační ústav Hrabyně

Zebris Rehawalk je zařízení, které patří mezi pokročilé rehabilitační technologie (tzv. Advanced 
Rehabilitation Technology). Je určen pro rehabilitaci stoje a chůze i pro její diagnostiku. Zebris 
Rehawalk je dynamický chodník, který nám umožňuje tyto pohybové stereotypy analyzovat 
a následně lze na něm vést i terapii.

V Rehabilitačním ústavu Hrabyně je Zebris Rehawalk využíván k diagnostice stoje a chůze jako 
součást kinezilogického vyšetření pacienta, což nám poskytuje objektivní data o daném stereotypu. 
Dále je využíván jako terapeutický přístroj ke zlepšení lokomoce u více či méně mobilních pacientů. 
U méně mobilních pacientů využíváme BWST (Body - Weight Supported Treadmill Therapy) systém 
v kombinaci s expandéry.

Nově je využíván i jako diagnostický přístroj pro objektivizaci efektivity jiných pokročilých 
rehabilitačních technologií prováděných v Rehabilitačním ústavu Hrabyně (Lokomat, FES, 
Gloreha).
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Péče o pacienta po hemicorporectomii - kazuistika
Koptíková P., Bílková K.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Úvod
Prezentace zaměřena na péči o pacienta po hemicorporectomii s ureterosigmoideostomií 
a rozsáhlým hlubokým defektem na zádech. 

Metody
Péče o stomii a rozsáhlý defekt, monitorace zlepšování stavu a sebepéče pacienta na spinální 
jednotce. Záznam a fotodokumentace defektu a stomie. Snaha dosáhnout výrazného zlepšení 
spolupráce a soběstačnosti ze strany pacienta.

Výsledky
I přes poskytnout péči a snahu zlepšit komplexní stav pacienta, dochází ke komplikacím a zhoršení 
stavu s nutností umístit pacienta na anesteziologicko resuscitační oddělení.

Závěry
Péče o pacienta vyžaduje multioborovou spolupráci týmu - lékařů, sester, ošetřovatelek, 
fyzioterapeutů, ergoterapeutů, nutričních terapeutů a psychoterapeutů.
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Zkušenosti s ovlivněním bolestivých stavů u spinálních pacientů pomocí 
vysokoindukční magnetoterapie
Ondrufová A.
Rehabilitační ústav Kladruby
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Klinické využití přístroje Glereha na spinální jednotce
Nečasová H.
Hamzova odborná léčebna Luže Košumberk

Úvod
Krátké sdělení je zaměřeno na robotický přístroj Gloreha, který využíváme k rehabilitaci spastické 
a paretické ruky na spinální rehabilitační jednotce. Moderní zařízení umožňuje efektivní, intenzivní, 
časnou a stimulující neuro-motorickou terapii. V první části přednášky se zaměříme na teoretickou 
část - klnické indikace, výhody, kontraindikace a samotnou aplikaci přístroje, kdy vlastní cvičení 
probíhá dle 3D animace zobrazené na obrazovce zařízení. Lehká a komfortní rehabilitační rukavice 
při něm mobilizuje jednotlivé prsty ruky. Pohyby prstů jsou signalizovány audio vizuálními signály, 
které stimulují neuro-kognitivní schopnosti. Ve druhé části sdělení se prakticky zaměříme na dvě 
kazuistiky konkrétních pacientů, naše klinické zkušenosti, jaký byl benefit pro pacienta a praktické 
ukázky použití přístroje u pacientů s míšní lézí a paresou HK. Gloreha umožňuje různorodé terapie 
s individualizací cvičení pro jednotlivého pacienta s pouhým dohledem terapeuta.
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Antidekubitní sedáky versus posturální dekubity
Faltýnková Z., Liďáková V.
Česká asociace paraplegiků – CZEPA

Úvod
Na ambulance spinálních jednotek i na neziskové organizace pomáhající lidem po spinálních 
traumatech se obracejí vozíčkáři se svými zdravotními problémy. Často zjišťujeme, že příčinou 
potíží je patologická postura sedu z důvodu špatně nastaveného vozíku, nevhodného vozíku nebo 
nedostatečně funkčního antidekubitního sedáku. Vhodně tvarovaná, sestavená a také nastavená 
sedací jednotka vozíku v prostoru je základem komfortu, stability a funkčnosti sedu vozíčkáře. 
Příčina zdravotních komplikací, kterými jsou především dekubity v oblasti sedacích partií, je obvykle 
nalezena v nedostatcích konfigurace a nastavení sedací jednotky a v nefunkčním antidekubitním 
sedáku.

Metody
Dotazníkové šetření probíhá elektronickou formou mezi osobami s poškozením míchy na území 
celé ČR prostřednictvím databáze členské základny České asociace paraplegiků – CZEPA  a za 
spolupráce Para CENTRA Fenix. Hodnocené položky dotazníkového šetření  zahrnují:  typ právě 
užívaného sedacího polštáře,  subjektivní hodnocení  výhod a nevýhod sedacích polštářů a priority 
při výběru sedacího polštáře, dostatečnost ochrany  sedacích partií, funkčnost pro prevenci 
poškození integrity kůže, umožnění  využití celého potenciálu mobility,  dostatečná korekce 
deformit a  podpora správné postury sedu na vozíku, jistota stability při aktivitách na vozíku,  
optimalizace funkčního svalového tonu,  prevence komplikací (dekubity, kontraktury, ortopedické 
poruchy…) a omezení v dalším ADL.

Výsledky
Sběr dat bude probíhat do poloviny května a výsledky budou prezentovány v rámci aktivní účasti 
na kongresu SJ.

Závěry
Dotazníkové šetření, zaměřené na zjištění nejvíce používaných antidekubitních sedáků, na 
spokojenost a naopak na zjištění výskytu zdravotních komplikací, bylo provedeno již před pěti 
lety s výsledky následně ověřenými praktickými zkušenostmi terapeutů. Nejvíce jsou používané 
kombinované sedáky a sedáky vzduchové. Inovovaný dotazník navíc obsahuje výčet jednotlivých 
typů sedáků s jejich konkrétními názvy. Výsledky šetření by měly reflektovat uživatelské zkušenosti 
vozíčkářů po spinálním traumatu s konkrétními produkty, kvalitu poradenství a důvody změny 
sedáku.
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Využití fluidizačních lůžek v pooperační léčbě dekubitů
Koller J.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov 
Prezident Slovenskej spoločnosi pre liečenie rán

Kazuistická přednáška na základě patnáctiletých zkušeností s využívání fluidizačních lůžek v léčbě 
dekubitů u pacientů s poraněním míchy, zejména v pooperační fázi.
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Kompenzační a protetické pomůcky pro osoby s míšní lézí (pilotní studie)
Köhlerová M.1, Čichoň R.2

Spinální jednotka Krajské nemocnice Liberec a.s.1 
FTVS UK2

Úvod
Pilotní studie na téma Kompenzační a protetické pomůcky pro osoby s míšní lézí shrnuje získaná 
data z rozhovorů s osobami s míšní lézí o jejich vybavenosti kompenzačními a protetickými 
pomůckami.

Metody
Zdrojem informací byla má bakalářská práce, kterou jsem vytvořila v rámci svého studia na FTVS 
UK. Sběr dat byl proveden pomocí strukturovaného řízeného rozhovoru s malou skupinou osob 
s míšní lézí.

Výsledky
Osoby s míšní lézí mají potřebné vybavení kompenzačními a protetickými pomůckami. Celková 
situace na trhu s kompenzačními a protetickými pomůckami je pro osoby s míšní lézí příznivá.

Závěry
Hlavním cílem práce bylo poskytnutí komplexního souboru informací o kompenzačních 
a protetických pomůckách pro osoby s míšní lézí v kontextu se základními fakty o spinální 
problematice, zdravotními důsledky míšní léze, jejích možných komplikací a s nastíněním systému 
postupné léčebné péče.
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Jak a jaké pacienty dnes léčíme? - data vs. realita
Guřan Z., Macíková A.
Fakultní nemocnice Ostrava



��

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Komplexní a kontinuální podpora v ParaCENTRU Fenix
Náhlíková K., Škobránková T.
ParaCENTRUM Fenix, z.s.

Přednáška nastinuje komplexnost a kontinuálnost podpory klienta v ParaCENTRU Fenix. Ta je 
realizována prostřednictvím několika služeb a často přechází do vnější spolupráce s dalšími 
organizacemi a subjekty. Příspěvek ukazuje příklady této spolupráce a výhody, které komplexní 
přístup klientům i jejich pečujícím přináší. Názorně je vše představeno ve dvou kazuistikách klientů 
ParaCENTRA Fenix. Oba z multioborového přístupu těží, jelikož v organizaci využívají více služeb. 
Druhá kazuistika je z části tvořena krátkým videem s klientem.

Klíčová slova:
Komplexní podpora, kontinuální podpora, výhody multioborového přístupu, provázanost služeb, 
komunikace.
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Dispenzarizační kontrola na Spinální jednotce FN Motol z pohledu 
fyzioterapeuta
Michálková V., Nová B.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a Fakultní nemocnice 
v Motole

Úvod
V rámci péče o pacienty Spinální jednotky FN Motol jsou prováděny dispenzarizační kontroly první 
a druhý rok po vzniku míšní léze (1. a 2. dispenzarizační kontrola). Dispenzarizaci provádí lékař 
společně s fyzioterapeutem a zaměřují se při ní na zhodnocení vývoje neurologického a funkčního 
stavu pacienta. Přesahem těchto kontrol je prevence vzniku sekundárních komplikací míšní léze či 
jejich časné řešení. Součástí vyšetření fyzioterapeuta je detailní kineziologický rozbor, ze kterého 
vyplývají doporučení pro další rehabilitaci. Naším cílem bylo zpětně zrevidovat formu a účelnost již 
proběhlých dispenzarizačních kontrol.

Metody
Retrospektivně jsme hodnotili záznamy z fyzioterapeutického vyšetření z prvních dispenzarizačních 
kontrol, které probíhaly na Spinální jednotce FN Motol od července 2013 do března 2017. 
Dispenzarizace byla vykonána průměrně 346 dnů od vzniku míšní léze, s odstupem od propuštění 
z rehabilitačního ústavu. Celkem bylo vyšetřeno 111 pacientů. 46 % z nich utrpělo míšní lézi v oblasti 
krční páteře, 41 % v oblasti hrudní páteře a 13 % v oblasti bederní páteře. U 29 % se jednalo o lézi 
kompletní, u zbylých pacientů o lézi senzitivně či motoricky inkompletní.

Výsledky
71 % pacientů v čase kontroly pokračovalo v rehabilitaci ambulantní formou v místě bydliště, 9 
% mělo zajištěno rehabilitaci v domácím prostředí. Většina projevila zájem v blízké budoucnosti 
absolvovat další intenzivní rehabilitaci v pobytovém zařízení.  U všech vyšetřených pacientů, 
v návaznosti na tíži reziduálního neurologického deficitu, přetrvávala ve větší či menší míře porucha 
pohybových stereotypů a pokračování v další rehabilitaci bylo tedy plně indikováno. U většiny 
vyšetřených pacientů byly rovněž nalezeny četné funkční rezervy k dalšímu zlepšení stavu.

Závěry
Pacienti s míšní lézí po ukončení intenzivní rehabilitace v ústavním zařízení dále pokračují 
v rehabilitaci ambulantní formou v místě bydliště. Zde se ovšem setkáváme s fyzioterapeuty, kteří 
mají pouze minimální zkušenosti se spinálními pacienty. Doporučení vyplývající z dispenzarizační 
kontroly může těmto fyzioterapeutům pomoci efektivně odhadnout potenciál daného pacienta 
a v rámci ambulantní terapie ho plně využít. Ve vztahu k pobytovým rehabilitačním zařízením 
můžeme díky dispenzarizacím lépe udržet kontinuitu péče.
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Řešení zdravotních komplikací u chronických pacientů
Zachová J.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Úvod
Přednáška se zaměřuje na komplikace zdravotního stavu u chronických pacientů, které ovlivňují 
jejich kvalitu života a funknčí schopnosti v běžném denním životě.

Metody
Z metod jsem využila odebrání anamnézy, rozhovor s pacientem a pozorování pacienta.

Výsledky
Hodnocení jednotlivých problematických oblastí, dopad na funkční schopnosti a kvalitu života 
jedince, možnosti a dostupnost řešení komplikací. Přístup pacienta k danému problému.

Závěry
Přístup pacienta k dané problematice, multioborová spolupráce týmu a propojení spolupráce, 
dostupnost a kvalita péče. 



�9

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Expertní skupina v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy
Horáková D., Sixtová H.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Úvod
Součástí integračního procesu ve všech fázích léčby a dalšího života člověka s poškozením míchy 
je spolupráce lékařů, nelékařských profesí a sociálních pracovníků. Z více jak 25 leté zkušenosti 
Česká asociace paraplegiků - CZEPA konstatuje, že zvýšená komplexní péče, podpora a pomoc 
těmto osobám v prvních letech jejich života na vozíku výrazně zvyšuje šanci na úspěšné sociální 
začlenění. Toho lze dosáhnout úzkou a efektivní vzájemnou spoluprací všech subjektů spinálního 
programu a neziskového sektoru. Vzhledem k tomu, že součástí úspěšné integrace je i sociální 
práce, založili sociální pracovníci v čele s CZEPA Expertní skupinu v sociální oblasti pro osoby 
s poškozením míchy.

Metody
Na každém pracovišti spinálního programu jsou součástí multidisciplinárního týmu zdravotně 
sociální a sociální pracovnicí, kteří pracují s klientem a jeho rodinou při překonávání nepříznivé 
sociální situace. V terciální fázi hrají významnou roli neziskové organizace, které poskytují zejména 
sociální služby i v přirozeném prostředí osoby po poškození míchy. Nejen pro předávání zkušeností 
a příkladů dobré praxe, ale i navázání užší spolupráce, iniciovala CZEPA v roce 2014 první oficiální 
setkání všech zdravotně sociálních a sociálních pracovníků, kteří poskytují sociální služby osobám 
po poškození míchy a jejich rodinám. Od roku 2014 se dvakrát ročně osobně setkávají zástupci 
všech subjektů na pracovištích spinálního programu. 

Výsledky
Členové Expertní skupiny v sociální oblasti pro osoby s poškozením míchy diskutují problematická 
témata a hledají východiska. Přestože navrhované změny procházejí náročných a zdlouhavým 
legislativním procesem, dosáhla expertní skupina prvního úspěchu. V srpnu 2016 vstoupila 
v platnost novela zákona o sociálních službách (zák. č. 108/2006 Sb.), která změnou § 26 umožňuje 
provedení sociálního šetření v řízení příspěvku na péči i v době hospitalizace žadatele. Výrazně se 
tak urychluje nejen pro klienty s poškozením míchy celé řízení o důležitém příspěvku. 

Závěry
Kromě návrhů na legislativní změny Expertní skupina vytváří vlastní materiály, které pomáhají 
a usnadňují jednotlivým pracovníkům jejich každodenní práci s klienty (např. manuál o procesu 
přiznávání příspěvku na péči včetně práv žadatelů, seznam pobytových sociálních služeb pro osoby 
s poškozením míchy na území České republiky a jiné). 
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„Rok Suterénu - zkušenosti s podpůrnou skupinou pro lidi se spinální lézí“
Formánek J., Beranová A.
Centrum Paraple, o.p.s.

V prezentaci je pojednáváno o:
kontextu v jakém existují naše podpůrné skupiny (Sociální rehabilitace – hlavní služba Centra 
Paraple)

formě podpůrných skupin (2*týdně – tj. při standardním 3.týdenním pobytu obvykle 6 sezení 
pro každého klienta, účast všichni klienti, 2 paralelní skupiny s tandemem psycholog + sociální 
pracovník, setkání před skupinou, reflexe v páru, reflexe celého týmu)

cílech podpůrných skupin (seznámení, hlubší vzájemné poznání, sdílení zážitků při pobytu v CP, 
sdílení praktických informací, sdílení životních zkušeností obecně, terapeutické působení)

zkušenost se snížením odporu klientů ke skupinovým setkáním (výměna externích terapeutů za 
interní, zařazení důrazu na přípravnou fázi – individuální informační setkání s každým klientem 
před vstupem do skupiny, provázanost s individuální psychoterapií, účast kolegů - peerů)

budování bezpečí v krátkodobé skupině

výhodách a nevýhodách dvou základních přístupů - strukturovaná skupina a procesní 
skupina
tom, co pomáhá, aby skupinová setkání byla kvalitní (nalezení optimální zóny intenzity setkání 
– prostor mezi dvěma extrémy „plytké žvanění“  vs. „nevyžádaná psychoterapie“)

specificích cílové skupiny, obvyklá témata

přínosu skupin pro klienty a pracovníky

etických otázkách (povinná účast)

plánech do budoucna (spolupráce terapeutických dvojic – potřeba vzdělávání, tvorba 
metodiky, účast „peerů“)
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Představení kurzu Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí
Hlinková Z.1, Melicharová H.2, Honzátková L.2

Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a Fakultní nemocnice 
v Motole1 
Centrum Paraple, o.p.s.2

Při kontaktu s chronickými pacienty často zjišťujeme, že se v místě bydliště setkávají s fyzioterapeuty, 
jimž pouze nedostatek zkušeností se specifickou skupinou jedinců s míšní lézí nedovoluje plně 
využít potenciál těchto pacientů. Proto bychom těmto fyzioterapeutům rádi nabídli možnost získat 
inspiraci pro terapii prostřednictvím kurzu Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí. Kurz bude tvořen 
částí teoretickou, která by měla poskytnout základní fakta o etiologii, patofyziologii a klinickém 
obrazu míšní léze. Zároveň upozorní na možná zdravotní rizika a komplikace specifické pro tuto 
skupinu jedinců. Druhá část kurzu bude praktická část, která nabídne možnosti fyzioterapeutického 
vyšetření i terapie, které pomohou rozšířit spektrum cílené terapie.

Kurz bude pořádán Spinální jednotkou při Klinice RHB a TVL ve FN v Motole a Centrem Paraple, 
o.p.s. Bude také podána žádost o zařazení do systému celoživotního vzdělávání profesní organizací 
fyzioterapeutů UNIFY.



�2

E-POSTERY

Rodina jako součást multidisciplinárního týmu z pohledu ergoterapeuta 
Melicharová I., Bali Šoltésová J.
Centrum Paraple, o.p.s.

Prioritou a cílem každého ergoterapeuta je co nejvíce soběstačný a samostatný klient. Klient 
vybavený vhodnými pomůckami pohybující se v jemu přirozeném prostředí, pokud možno bez 
bariér. U klientů po poškození míchy jsou limity určeny výškou léze. Tyto limity se musí z pohledu 
ergoterapeuta kompenzovat a reagovat tak na nově vzniklou životní situaci. Na tuto situaci se však 
musí adaptovat i klientovo blízké okolí. Nejčastěji se již v  rané fázi stává hlavní pečující osobou rodinný 
příslušník (rodič, partner, dítě). Na základě zkušeností ergoterapeutek a instruktora soběstačnosti 
z Centra Paraple, je běžnou situací, že se klient vrací do centra s deficitem v soběstačnosti, který 
byl v minulosti již opakovaně řešen a v rámci pobytové služby vyřešen. Dalším potvrzením toho, 
co za touto situací také může být je i objektivní zjištění v rámci zavedení ICF klasifikace. V kategorii 
hodnotící faktory prostředí je problematické zhodnotit, zda je rodinný příslušník v pozici asistenta 
pro klienta podporou či bariérou. Ve skoro 40% se jedná o bariéru. Zaškolení rodinných příslušníků 
a asistujících osob probíhalo v CP do tohoto roku vždy v krátkém časovém úseku, a to obvykle 
poslední den pobytu. Efekt tohoto proškolení není však příliš vysoký. Vzhledem k tomu jsme se 
rozhodli doplnit stávající práci podobou nově vzniklého specifického týdne soběstačnosti, který se 
konal na přelomu března a dubna 2017. V druhé polovině tohoto týdne, jsme se zaměřovali právě 
na rodinné příslušníky 

Cílem této prezentace je tedy informovat odbornou veřejnost o našich zkušenostech z intenzivního 
týdne soběstačnosti, kterého se účastnilo 12 klientů a 6 rodinných příslušníků. Přístupy a techniky, 
kterými se zvýšil efekt. Dále výstup z dosavadního vyhodnocení účastníky intenzivního týdne 
soběstačnosti. Na základě těchto zjištění, bychom chtěli informovat o prvcích, které si v práci 
s rodinou, přinášíme do běžné praxe ergoterapeuta, které mohou být inspirací i pro ostatní 
zařízení. 

Závěrem je potřeba říci jaký byl dopad zapojení rodiny do multidisciplinárního týmu při práci 
s klienty a že rodina je nedílnou součástí života klienta po poškození míchy a je plnohodnotnou 
součástí multidisciplinárního týmu.

Zdroje: 
Zkušenosti ergoterapeutů a klientů Centra Paraple, o.p.s.

Vyhodnocení ICF kategorie E hodnotící faktory prostředí, podkategorie vztahy a podpora u 60 
klientů.

Fotografie z databáze ergoterapie Centra Paraple o.p.s.
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Canisterapie u spinálních pacientů v RÚ Hrabyně
Rode L., Bendová M.
Rehabilitační ústav Hrabyně

Úvod
Přednáška má za cíl svým obsahem seznámit s konkrétním využitím canisterapie u spinálních 
pacientů se spasticitou horních a dolních končetin při pobytu v rehabilitačním ústavu.

Metody
Přednáška jako taková vznikla na základě zpětné vazby od pacientů využívajících canisterapii, 
a také na dosud známých poznatcích o této metodě.

Výsledky
Dle zpětné vazby spinálních pacientů v Hrabyni jsme zjistili, že tato terapie jim přináší úlevu jak 
psychickou tak i fyzickou.

Závěry
Canisterapie může být s úspěchem využívána mimo jiné i u spinálních pacientů se spasticitou 
horních a dolních končetin.
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Hledání instruktora soběstačnosti na spinální jednotku
Roušalová J.
Spinální jednotka, Krajské nemocnice Liberec a.s.

Úvod
Hledání nového kolegy na pozici instruktora soběstačnosti na oddělení spinální jednotky.

Metody
V rámci hledání vhodného kandidáta na pozici instruktora soběstačnosti byl vypsán inzerát, rozeslán 
do různých odborných institucí a následně byli případní zájemci zváni na individuální pohovor.

Využité metody - inzerát, pohovor.

Výsledky
Z relativně velkého počtu zájemců o pozici instruktora soběstačnosti jsme vybrali jednoho 
vhodného kandidáta. 

Závěry
Máme zkušenost, že zájem o pozici instruktora soběstačnosti je vysoký. Zájemci jsou různých 
věkových kategorií, vzdělání i pohlaví. Každý zájemce měl různou motivaci i představy o případné 
budoucí pozici.
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Sportovní terapie jako součást multidisciplinárního týmu
Turzík V., Pudilová M., Šlauf M.
Centrum Paraple, o.p.s.

Sport jako takový je v rámci rehabilitace na většině pracovišť chápán spíše jako doplněk, určitá 
nadstavba terapie, a řazen, co se týká času, spíše do volnočasových, dobrovolných a volitelných 
aktivit. Je však velmi prospěšné  a účinné využít jednotlivé prvky sportovní činnosti jako součást 
terapie. Každý sport má své specifické nároky na  provedení pohybu, sílu, přesnost apod. S  úpravou 
vnějších podmínek (prostředí, pomůcky a stroje, vnější opora..) lze u lidí po poškození míchy 
trénink (sport) velmi specificky zaměřit na určitou funkci těla, tím ji rozvinout a celkově ovlivnit 
pohybovou kondici člověka po poranění míchy, a tím se velmi cíleně účastnit na terapii jako takové. 
V dnešní době jsou kladeny velké finanční prostředky na nákup nových moderních strojů, které ve 
výsledku suplují jen využití sportu pro terapii (nácvik úchopu, iniciace a provedení pohybu, odhad 
vzdálenosti..). 

Sportovní terapeut v Centru Paraple  je plnohodnotná součást multitýmu. Informace získané ze 
společných konzultací s ostatními členy týmu jsou pak využity pro práci s klientem v posilovně, ve 
volnočasových sportovních aktivitách, ale i na sportovních kurzech pořádaných Centrem Paraple.
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Následná opakující se rehabilitační péče v RÚ Hrabyně
Sedláčková Š., Urgasová J.
Rehabilitační ústav Hrabyně

Následná opakující se rehabilitační péče o spinální pacienty v RÚ Hrabyně z pohledu zdravotníků, 
napříč multioborovým spektrem, a samotných klientů. Dotazníkové šetření směrováno k cílům 
rekondičních pobytů, změnám ve fyzické i psychické kondici za prvopobytu ve srovnání 
s opakovaným pobytem, přínos, výhody či nevýhody vedení spinálního pacienta jedním terapeutem 
s odstupem několika let. V neposlední řadě také zamyšlení nad tím, proč rádi pracujeme právě se 
spinálními pacienty a zda může být práce na spinální jednotce motivací pro nové terapeuty?
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Sama mezi dospělými
Vrbová I., Vondřejcová M.
Fakultní nemocnice Ostrava, Neurochirurgická klinika - Spinální jednotka

Úvod
Verunka je dvanáctiletá dívka, která má ještě dvě sestry Karin a Barborku. Žije s rodiči v rodinném 
domě ve vesnici Rybí. Už od malička je neustále v pohybu. Mezi její koníčky patří jízda na kolečkových 
bruslích, na kole, skákání na trampolíně, malování, ale nejvíce ze všeho miluje lyžování. Rodiče ji 
přihlásili do lyžařského oddílu a zanedlouho už začala lyžovat závodně. Příprava na sezónu začala 
v pátek 13. 11. 2015 odjezdem do Rakouska.  Vše se ale změnilo poslední zakončující jízdou z kopce 
dne 15. 11. 2015, kdy nezvládla koordinaci na lyžích v důsledku nečekaného zhoršení počasí. Přímo 
ze svahu byla letecky transportována do nemocnice v rakouském Linci, kde Verunce bohužel 
nemohli pomoci z důvodů nezařízenosti nemocnice na tak vážný úraz. Proto byla znovu letecky 
transportována na specializovanou kliniku v Klagenfurtu. V Klagenfurtu strávila 12 dní na oddělení 
JIP a poté byla letecky transportována do Fakultní nemocnice v Ostravě na Kliniku dětského 
lékařství, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, kde strávila 5 dní a následně byla 
přeložena na Neurochirurgickou kliniku - spinální jednotku.

Metody
Tato přednáška je zpracovaná v Power pointu formou kazuistiky. Kazuistika o 12ti leté dívce, 
s postižením míšní léze, od přijetí do Fakultní nemocnice Ostrava, kde byla hospitalizovaná na 
Spinální jednotce až do překladu k další rehabilitaci.

Výsledky
Na naší klinice přijata k rehabilitaci, kde plně rehabilitovala. Poté byla přeložena do Luže Košumberk 
k další rehabilitaci. Následně probíhala RHB v Klimkovicích ambulantně, na prázdniny zde byla 
hospitalizovaná. Dnes chodí do školy, kde ji rodiče každý den vozí, jezdí na RHB do Olomouce 
a připravuje se na operaci k vytažení instrumentaria a ke zvážení operace na kmenové buňky.

Závěry
Závěrem bychom chtěly říci, že poškození míchy s následným ochrnutím a svými důsledky nepříznivě 
ovlivní prakticky všechny oblasti života člověka. Paraplegie, nebo tetraplegie nepředstavuje pouze 
fyzický handicap, ale současně také psychické trauma. Dochází ke konfrontaci s realitou, na kterou 
pacientka není, a vlastně ani nemůže být připravena. Z toho vyplývá, že stabilní, zralý a v životě 
dobře zakotvený člověk se ocitá ve velmi náročné životní situaci, pro jejiž zvládnutí je často zapotřebí 
využít všechnu tělesnou i duševní sílu. Riziko, že dojde k nepříznivému vývoji psychického stavu, 
vzniku hospitalismu, je ovšem velké a to se může negativně odrazit na průběhu hospitalizace. Proto 
je nezbytnou součástí kvalitní komplexní péče i psychoterapeutický přístup personálu ke klientovi. 
Z toho vyplývá, že v multidisciplninárním týmu nesmí chybět psychoterapeut.
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Virtuální realita v terapii míšních lézí
Polák A.
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Úvod
Technologický rozmach posledních let nabídl především na poli výpočetní techniky a její aplikace 
do různých oborů nesčetné nové možnosti a díky tomu jsme v současné době velmi dobře schopni 
vygenerovat pro lidský mozek vysoce přesvědčivé prostředí virtuálního světa. Momentálně se více 
či méně pokročilých systémů pro virtuální realitu (VR) využívá v rehabilitačním oboru například pro 
terapii pacientů s dětskou mozkovou obrnou (DMO), pro nácvik ADL (aktivit denního života) po 
cévních mozkových příhodách, v terapii fantomových bolestí po amputacích končetin a podobně. 
Podle dosavadních poznatků by mělo být možné využít působení vizuálních podnětů na zrcadlový 
neuronový systém lidského mozku a pomocí něho facilitovat zapojení částečně denervovaných 
svalů pacienta po míšní lézi.

Metody
Studie se zúčastnilo 22 probandů (15 mužů a 7 žen) mezi 27 a 76 lety (průměrný věk 55±14 let) 
z řad klientů Rehabilitačního ústavu (RÚ) Kladruby s inkompletní míšní lézí různé etiologie vzniku. 
Probandi byli náhodně rozděleni do dvou skupin vždy po 11 lidech, jedné výzkumné a druhé 
kontrolní. Pacientům ve výzkumné skupině bylo mimo běžného terapeutického plánu ústavu 
denně aplikováno terapeutické video pomocí helmy na virtuální realitu v celkovém počtu 30 
aplikací, pacienti v kontrolní skupině podstupovali pouze pro RÚ Kladruby standardní metody 
v běžném rehabilitačním plánu. Terapie virtuální realitou žádným způsobem nenarušovala 
běžný terapeutický plán pacientů ani chod zařízení. K objektivizaci klinického stavu probandů 
před a po terapii bylo použito standardizované vyšetření protokolem ASIA (American Spinal 
Injury Association) impairment scale, zkráceně AIS. Byly porovnány stupně svalové síly klíčových 
svalů dolních končetin při vstupním a výstupním měřením a z jejich rozdílu byla spočítána jako 
sledovaná proměnná relativní změna stavu za jeden měsíc pobytu. Pomocí pearsonova korelačního 
koeficientu byly zjišťovány případné korelace výsledků s věkem probandů, dobou od vzniku míšní 
léze probandů a dobou strávenou v RÚ.

Výsledky
Data shromážděná od probandů v kontrolní skupině vykázala poměrně homogenní výsledky. 
Hodnota průměrného relativního zlepšení oproti výchozímu stavu za jeden měsíc pobytu 
v rehabilitačním ústavu byla stanovena na 10,53% se směrodatnou odchylkou 6,59% a variačním 
koeficientem 0,63. Naproti tomu ve výzkumné skupině byla naměřena data s výsledným 
relativním zlepšením za jeden měsíc pobytu 28,31%, směrodatnou odchylkou 27,84% a variačním 
koeficientem 0,98. To je oproti kontrolní skupině výsledek výrazně vyšší (téměř trojnásobně), avšak 
s přihlédnutím k hodnotě variačního koeficientu podstatně méně homogenní. Ze zjišťovaných 
korelací byla prokázána pouze středně silná až silná negativní korelace mezi výsledky a dobou 
strávenou v RÚ pro výzkumnou skupinu.

Závěry
Téměř trojnásobně vyšší změna klinického stavu probandů ve výzkumné skupině oproti skupině 
kontrolní je výsledek uspokojivý a terapii virtuální realitou lze považovat za vhodný doplněk 
standardního rehabilitačního plánu. Nehomogenost výsledků výzkumné skupiny (podle vysokého 
variačního koeficientu) nám naznačuje, že na celkovém účinku terapie se pravděpodobně podílí 
také některý z dalších faktorů typu motivovanosti pacienta, soustředění se na děj terapeutického 



�9

E-POSTERY

videa, celkové vůli ke komplexní terapii a podobně, a bylo by proto dobré rozšířit výzkumný vzorek 
i sledované parametry a pokusit se tak tento faktor odhalit. Ze zjišťovaných korelací vyplývá, že by 
bylo vhodné aplikovat terapii VR po celou dobu pobytu klientů v rehabilitačním ústavu.

Na základě výsledků této studie můžeme říci, že ovlivnění zrcadlových neuronů pomocí 
terapeutického videa promítaného v podobě virtuální reality může do značné míry napomoci 
ke zlepšení klinického stavu pacienta po míšní lézi a je tak vhodnou doplňkovou terapií běžného 
rehabilitačního plánu u tohoto onemocnění.
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Škála svalové dráždivosti (MES) – nový nástroj pro hodnocení spastického 
motorického chování u spinálních pacientů
Kříž J., Hlinková Z.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a Fakultní nemocnice 
v Motole

Úvod
Pro hodnocení spasticity u spinálních pacientů je široce využívaná Modifikovaná Ashworthova 
škála (MAS). Postupně vznikají další škály, které se snaží postihnout širší charakteristiku spastického 
motorického chování. Naším cílem bylo vytvořit stupnici pro hodnocení svalové dráždivosti, kterou 
společně s odporem proti pohybu (tuhostí) vnímáme u spinálních pacientů jako dominantní složky 
spastického chování.

Metody
Vyšetření sleduje reakci vyvolanou jasně daným senzitivním (taktilním a proprioceptivním) 
podnětem na dolních končetinách. Hodnocení odečítáme na škále 0-4 na základě velikosti 
a rozsahu motorické reakce. Taktilním podnětem je stisknutí kožní řasy mezi palcem a ukazovákem 
na mediální straně poloviny stehna a lýtka. Proprioceptivním podnětem je pasivní pohyb dolní 
končetinou do flexe v kyčelním a kolenním kloubu, stejný podnět je poté dán pasivním pohybem 
do extenze. V průběhu pasivního pohybu je zároveň vyšetřen odpor proti pohybu a odečteno skóre 
na MAS.

Výsledky
Vyšetření MES přináší základní zhodnocení tendence ke spasmu nebo klonu. Dohromady s MAS 
poskytuje základní představu o charakteru spastického chování pacienta, tedy zda převažuje 
zvýšená tendence ke spasmům/klonům nebo zvýšený odpor proti pasivnímu pohybu. To může 
napomoci při volbě vhodné terapie. V klinické praxi se jedná o vyšetření časově nenáročné, které 
nezatěžuje pacienta ani vyšetřujícího.

Závěry
Stupnice MES je vhodným nástrojem doplňujícím vyšetření spasticity spinálních pacientů. 
Dohromady s již standardně využívanou MAS vytváří komplexnější obraz spasticity míšní 
etiologie.
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Respirační techniky v autoterapii u pacientů s míšní lézí
Michálková V., Hrdá T., Nová B., Hlinková Z.
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a Fakultní nemocnice 
v Motole

Úvod
Mezi jedny z nejčastějších komplikací pacientů s míšní lézí bezpochyby patří respirační dysfunkce. 
Tvorba atelektáz, pneumonie či ventilační selhání postihne v akutním stádiu až 60% pacientů 
s míšní lézí C5-C8. Chronické pacienty poté limituje snížená vitální kapacita plic, snížená schopnost 
si odkašlat či dušnost, která významně ovlivňuje kvalitu jejich života. Rozhodli jsme se tedy 
vypracovat návod na provádění vhodné autoterapie, která by pomohla závažným komplikacím 
předcházet, podílela by se na zlepšení dechových funkcí a tím na zlepšení kvality života spinálních 
pacientů.

Metody
Vznikla 30-ti stránková brožura s graficky zpracovanými texty a s ilustračními fotografiemi, které 
popisují jednotlivé techniky respirační fyzioterapie. Dostupná je v tištěné podobě i v elektronické 
verzi, kterou lze volně stáhnout na stránkách Spinální jednotky FN Motol (http://www.fnmotol.cz/
publikace/).

Výsledky
Brožura obsahuje 7 kapitol zabývajících se dechovými technikami aplikovatelnými v rámci 
pravidelného cvičení i v průběhu akutní infekce. Je zde zmíněno použití dechových trenažérů. 
Vybrané kapitoly se rovněž zabývají návrhem vhodné úlevové polohy či problematikou spánkové 
apnoe.

Závěry
Snažili jsme se prostřednictvím brožury pacientům s míšní lézí pomoct pochopit podstatu vzniku 
respiračních komplikací a ukázat cestu, kterou lze jejich rozvoji předcházet. Brožuru je možné 
využít jako návod na provádění autoterapie v rámci preventivního cvičení i v průběhu probíhající 
infekce.
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