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Úvodník

HANDICAP II.
V predchádzajúcej èasti tejto úvahy o handicape a handicapovaných uverejnenej v minulom
èísle náho èasopisu sa hovorilo o histórii, v ktorej sa poväèine vnímal handicap ako trest
Boí. V tomto príspevku by som chcel poukáza na nieko¾ko problémov, na ktoré naráame
v súèasnosti. V rámci výchovnej rehabilitácie máme toti nepokrytú oblas tak u nedostatoène
edukovaného známeho a neznámeho prostredia, v ktorom sa obèan so peciálnymi potrebami
nachádza a taktie vnímame nedostatok aj na strane samotných handicapovaných.
Na strane prostredia, v ktorom sa handicapovaný nachádza, potrebujeme ve¾a urobi
v umoòovaní bezbariérového pohybu po uliciach naich miest a dedín, prístupu do úradov,
obchodov a kôl vetkých stupòov. Darmo budeme prezentova potrebu kolskej integrácie jedinca so peciálnymi potrebami, keï tento iak pouíva vozík a okolo celej koly sa nachádzajú
obrubníky vysoké 15 cm, do vlastnej koly sú vo vchode umiestnené 3  4 schody a budova
nemá výah. Je v tom kus farizejstva, keï sa o nieèom stále hovorí a aj najvyia alma mater
medicíny na Slovensku nemá zjednaný bezbariérový prístup do vetkých svojich priestorov. Kde
sa potom majú budúci lekári prakticky nauèi i s postihnutým jedincom  kolegom? A to sme
vymenovali len bariéry mechanické. Ove¾a pevnejie sú v nás zakódované bariéry psychické,
kde o zmene postojov k postihnutým skôr len hovoríme. Vade kde sa to len dá sme radi, keï sa
s mylienkou na spoluitie s postihnutým nemusíme zaobera. (Je absurdné, keï sa na úrade
práce doadujete sociálnej výpomoci na úpravu pracovného prostredia handicapovaného a
vedúci tohoto úradu vám ju odmietne so slovami, e máme v naom obvode 1 700 nezamestnaných, preèo by sme mali riei jedno pracovné miesto postihnutého.) Stále sme sa neadaptovali
na to, e postihnutí tvoria súèas naej spoloènosti so vetkým èo k tomu patrí  aj s povinnosami, aj s právami. Rodièia, ktorým sa narodí postihnuté diea po prvom oku s odmietnutím,
majú skôr tendenciu uzavrie sa, hanbi sa, ma komplex viny a u simplexnejích jedincov mono pozorova snahu o odmietnutie dieaa. Postihnutý jedinec je chápaný ako chudák svojim
vzdialenejím okolím. Je hrubou chybou, keï tento postoj zaujme aj blízka rodina. To je toti
prostredie, ktoré môe jedincovi najviac pomôc. Keï sa tak nestane, doplatí na to v horom
prípade samotná rodina - vzájomné obmedzenie komunikácie medzi rodièmi postihnutého môe
vies a k rozpadu tejto základnej spoloèenskej jednotky. V inom prípade izolácia od problémov
s okolím, strach pred zvedavými poh¾admi môe vies k uzavretiu jednotlivca medzi tyri steny,
èo má potom nedozierne následky v duevnej oblasti, kde k pôvodnému handicapu pristupuje aj
neistota, nedôvera vo vlastné sily, pocit neschopnosti a menejcennosti. V tomto prípade by sa
objektom výchovnej rehabilitácie mal sta skôr rodiè ako postihnutý jedinec.
V rámci výchovnej rehabilitácie si vak musíme poveda, e sú aj nezvládnuté problémy so
strany ¾udí so peciálnymi potrebami. Ako bolo spomenuté vyie, postihnutý jedinec má voèi
spoloènosti nielen práva (ktoré sa v masmédiách stále pretriasajú), ale aj povinnosti. Handicap
toti nie je len zbraò, na základe ktorej sú kladené stále nové a nové poiadavky. Tu toti hrozí,
e neprimerané nároky vyvolajú v okolí skôr odpor, mono súcit, ale nie snahu po kontruktívnej spolupráci. Na pracoviskách, kde sa tandartne vyskytujú jedinci so peciálnymi potrebami
 v rehabilitaènej oblasti najmä maséri, sa tradiène kontatuje, e len málokedy sa stretneme
s vyrovnanými, ambizióznymi jedincami, vedomými si svojich kvalít. Alebo, keï spätne hodnotíme výsledky naej rehabilitaènej práce u pacientov s prieènou léziou mienou, môeme poveda, e sme zvládli problematiku medicínsku, problematiku lieèebnej rehabilitácie, avak aby
takýto jedinec zaèal znovu pracova, aj keï k tomu má sluné predpoklady, stáva sa z toho
neprekonate¾ný problém. Skôr sa sústreïuje na to, ako získa výhody, ako na to, kde sa zamestna. Taktie posudzovanie handicapovaných medzi sebou by sa malo principiálne zmeni. Nemôu predsa mentálne postihnutí povaova slepých za chudákov, vozíèkari rozumovo zaostalých za debilov” a pod.
Z nieko¾kých nastolených otázok v tomo úvodníku vidíme, e je tu ete stále iroké pole pôsobnosti, najmä v oblasti zmeny postojov a zmý¾ania tak zdravých jedincov, ako i jedincov so
peciálnymi potrebami. 13. 6. RP MMII, A. Gúth
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HERMENEUTICKÉ ÚVAHY
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Souhrn
Hermeneutika je moderní vìdecká metoda zaøazovaná mezi metody kvalitativního výzkumu. Jejím cílem je ptát se po podstatì jevù (napø. umìleckých dìl, sociálních situací i biologických
procesù) a snait se o jejich pochopení a vysvìtlení. Ani by byl rozíøen a vyuíván její název,
uplatòuje se tato metoda i ve fyzioterapii. Pøi diagnostice funkèních poruch pohybového systému
nevystaèíme s pouhým zaznamenáním pøítomných zmìn, nýbr musíme se ptát po jejich významu a smyslu a snait se pochopit skryté souvislosti. Míra, do jaké jsme toho schopni, pak urèuje
kvalitu terapeutického procesu.
Klíèová slova: funkèní poruchy  diagnostika  terapie  hermeneutika
Vaøeková, J.: Hermeneutic thoughts to diagnostics
and treatment of functional disorders

Vaøeková, J.: Hermeneutische Überlegungen zu
Diagnostik und Therapie der Funktionsstörungen

Summary

Zusammenfassung

Hermeneutics is modern scientific method assigned to the quantitative research methods. The objective of this method is searching the nature of
phenomena (e.g. work of art, social situations and
biological processes) and trying to understand and
explain them. In spite of the fact, that its name is
not widely broadening and using, this method is
being applied in physiotherapy. Merely recording
of actual changes at the diagnostics of functional
disorders of movement system is not sufficient, but
we have to ask for its significance and reason and
to endeavour to grasp hidden relations. Therapeutic process quality is then determinated by the extent of our understanding capability.

Die Hermeneutik ist eine moderne wissenschaftliche Methode, die zu den Methoden der qualitativen Forschung gehört. Das Ziel der Hermeneutik
ist es, nach der Grundlage von Erscheinungen zu
fragen (z. B. der Kunststücke), der sozialen Situationen und der biologischen Prozesse), sie zu begreifen und zu erklären. Ohne ihren Namen besonders zu nennen, wird diese Methode auch in der
Physiotherapie genutzt. Bei der Diagnostik der
Funktionsstörungen des Bewegungssystems genügt nicht nur das Vermerken der Veränderungen,
sondern es müssen ihre Bedeutung und Sinn nachgefragt werden, und man muss versuchen, die versteckten Zusammenhänge zu begreifen. Das Ausmaß, inwiefern wie wir hierfür fähig sind, ergibt
dann die Qualität des therapeutischen Prozesses.

Key words: functional disorders  diagnostics 
therapy - hermeneutics

Schlüsselwörter: Funktionsstörungen - Diagnostik
- Therapie - Hermeneutik

Hermeneutická metoda

vìdy, filosofie, vìdy o umìní a historii) a naopak jejich významnìjí vyuívání je v historii vìdy pomìrnì mladou záleitostí. Naproti
tomu metody vysvìtlující, kvalitativní, zabývající se porozumìním svìtu hrají v lidském
poznání zásadní roli ji po tisíce let. Jednou z
metod kvalitativního výzkumu je hermeneutika, tedy metoda výkladu, rozjasòování, ukazování toho, co je pùvodní, nejpodstatnìjí,
nejhlubí (Hogenová, 1998). V hermeneutických úvahách se vìdec nespokojuje s pouhým

Medicína patøí mezi pøírodní vìdy, v nich bývá
jednoznaènì dávána pøednost kvantitativním
metodám vìdeckého zkoumání - tedy mìøením,
pøi nich získáváme objektivní data vypovídající o velikosti, tvaru, teplotì, èetnosti atp.
Zvykli jsme si povaovat tyto metody za objektivní hodnocení naí práce a mnohdy zapomínáme, e v øadì vìdeckých oborù se kvantitativní metody neuplatòují vùbec (literární
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popsáním fenoménu, jeho zmìøením a klasifikací, nýbr ptá se po jeho smyslu a dùvodu,
pátrá po pøíèinách a skrytých podstatách.
Název hermeneutika pochází pravdìpodobnì
z øeckého herméneúo (oznamovat, vykládat,
pøekládat) èi od jména boha Herma, posla
bohù, který dovoloval lidem nahlíet do ivota bohù na Olympu rozhrnováním oblak. Od
17. století se tato metoda pìstovala jako uèení
o správném výkladu èi interpretaci tradovaných
textù, zvlátì Písma svatého (Riesenhuber,
1994, s. 158  159, Hogenová, 1998, s. 3,
Hendl, 1998, s. 33). Na konci 19. století dochází ke snaze uplatnit hermeneutický princip
rozumìní v dalích vìdních disciplínách (filosofii, historické vìdì a vìdì o kultuøe). Usiluje se o odliení metodologie duchovìd (vìd,
které jdou do hloubky, vytahují podstatný
smysl duchovních fenoménù) od vìd pøírodních, které jsou popisné.

v tom je právì potí. Jak uvádí Lewit (2001),
je snadné aplikovat statistické metody u poruch strukturálních, kdy je patologickým procesem jednoznaènì postiena lokalizovaná
tkáò. A u se jedná o zánìt, trauma nebo nádor, není pro lékaøe vìtinou problém urèit
pøesnou lokalizaci i rozsah postiení. Je-li aplikován urèitý léèebný postup, napøíklad nová
kombinace cytostatik nebo operace, je moné
jednoznaènì urèit úspìnost léèby a výsledky
u skupiny pacientù patøiènì zhodnotit. U pacientù s funkèními poruchami (FP) jsou statistické metody nesrovnatelnì hùøe pouitelné
a to z øady dùvodù (Lewit, 2001):
- FP jsou ovlivnìny ohromným poètem vzájemnì se ovlivòujících faktorù, jejich relevantnost se bìhem léèby mìní.
- Pomocí moderních diagnostických metod se
stále zlepují monosti identifikace strukturálních onemocnìní. Pro diagnostiku onemocnìní
funkèních vak stále hrají dominantní roli vyetøení klinická, ve vìdì povaovaná za subjektivní: anamnéza, aspekce, palpace.
- Byla-li napoprvé provedená diagnostika a terapie úspìná, zamìøujeme se v dalím postupu na jiný èlánek patogenetického øetìzce.
Pokud jsme nedosáhli zmìny, je moné jetì
jednou zkusit zákrok opakovat, zpravidla vak
svùj postup pøehodnotíme a mìníme klinickou
úvahu. Zkuený a odpovìdný terapeut tedy
zpùsob terapie neustále mìní.
- Prùbìh a prognóza FP úzce souvisí s pacientovou psychikou. Psychický faktor je významný u kadého onemocnìní, u pohybového systému jakoto efektoru psychiky vak musíme
poèítat s tím, e motorická funkce je na funkci
psychické pøímo závislá.

Hlavním zastáncem hermeneutické metody ve
20. století je Hans Georg Gadamer (nar. 1900).
V návaznosti na M. Heideggera zdùrazòuje
obecnost hermeneutického problému, jemu se
nemohou vyhnout ani metodicky exaktní vìdy.
Hermeneutiku chápe jako filosofii odkrývání
podstatného smyslu (Riesenguber, 1994).
Gadamer rozliuje vìdìní a rozumìní.
Vìdìní je to, co dostáváme popisnými metodami v pøírodovìdách, tedy data, fakta, informace. Mnoství informací vede pouze k polymatii (mnohovìdìní), nikoli vak k rozumìní.
Rozumìní je dùleitìjí stupeò poznání, nebo jde ke skrytým podstatám. V rozumìní je
jednotlivost (situace, dílo, jev) chápána v irím ohledu, z objímajícího vztahového celku.
Hovoøí o kontextu èi celku. Uvádí, e chceme-li nìèemu rozumìt, musíme na problém
nahlíet jako na odpovìï a k této odpovìdi
hledat otázku, která je skrytá. Úkolem badatele je hledat otázky, které vedly k odpovìdím,
které se mi nabízejí a které jsou klíèem k rozumìní (Hogenová, Kurz filosofického základu,
FTVS UK 2000).

Aby mohli být pacienti s FP testováni prostøednictvím kvantitativných výzkumných metod,
musí pøedtím v zájmu snazí klasifikace bezpodmíneènì dojít k jistému zjednoduení.
Nemùeme tedy chtít zkoumat stovku dvacetiletých studentù zda mají funkèní poruchy pohybového systému a jestli se subjektivní i objektivní nálezy upravují po individuálnì cílené
terapii. Proto je zpravidla vybírán jeden konkrétní symptom, napøíklad bolest v bederní
oblasti, který mùe být nadále sledován a snadno opakovatelnì zjiován dotazováním. Bolest zad je takto zpøedmìtnìna  mùe být sèítána, pøevádìna na procenta, vypoèítávána a
pøedvídána. Sledujeme skupiny s bolestí a skupiny bez bolesti a zaèneme-li navíc pùsobit
jednotným faktorem, získáme obstojná vìdec-

Kvantitativní a kvalitativní metody ve fyzioterapii
Fyzioterapie je oborem mladým a èasto teprve
obtínì hledá své uznání a vymezení mezi
ostatními medicínskými obory. K dosaení patøièné vánosti nestaèí fyzioterapeutùm pouze
klinická zdatnost v oblasti poruch funkce pohybového systému, nezbytností je té náleitá
vìdecká prezentace dosaených výsledkù. A
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ká data. Tento zpùsob vìdecké práce má své
výhody a opodstatnìní, má vak i svá znaèná
omezení. Bolest zad, pøedkládaná jako sledovaný znak, byla zbavena svého kontextu. Neptáme se proè vznikla tato bolest, na co
odpovídá, s èím souvisí a co znamená pro
daného èlovìka. Podobný výzkum nás od takových otázek spíe vzdaluje a v tom spoèívá
jeho nebezpeèí. Vdy v klinické praxi se bez
kladení tìchto otázek neobejdeme a velmi záhy
zjiujeme, e nestaèí pouze vìdìt (znát popisy tkání a jejich chorob) k tomu abychom
lidskému tìlu a jeho funkci rozumìli.
Z uvedených dùvodù povauji v naem oboru
za ádoucí, abychom se vedle vìdeckých metod kvantitativních nebáli vyuívat i tìch kvalitativních a povaovali je za jejich vhodný
doplnìk. Tak napøíklad uvaujeme-li o postuøe, je moné ji vnímat jako pøedmìt èi obraz 
tedy nìco, co lze zaznamenávat, srovnávat,
sèítat a statisticky hodnotit. Postura se stává
sumou objektivních dat: tìlesná výka a íøka,
vzdálenost dolních úhlù lopatek od páteøe,
výka gluteálních rýh, zakøivení páteøe v rùzných rovinách apod. a jako taková je pro nás
významným zdrojem informací. Posturu je
vak moné té chápat jako odpovìï centrálního nervového systému na nekoneèné mnoství vstupù, otázek kladených naemu tìlu
(Hogenová, 1997, s. 57  62). Pouze dobrý
fyzioterapeut pokraèuje ve své diagnostické
rozvaze tázáním o èem vypovídá toto drení
tìla?, co vyvolalo zmìny, které zde mohu
diagnostikovat?. Analyzuje pøítomné funkèní zmìny a snaí se urèit primární zdroj obtíí.
Pouze ti nejlepí terapeuti se pak dovedou tázat co vyvolalo tento stav u tohoto konkrétního èlovìka? èi jaké otázky mu ivot poloil, e na nì jeho tìlo odpovìdìlo právì tímto
zpùsobem a jsou pøipraveni pøijmout odpovìdi, i kdy se èasto nacházejí na pomezí kineziologie, psychologie a filosofie. S tímto
postupem, který Véle nazývá schopnost analýzy informace, která z organismu prosakuje,
se jen zøídka mùeme setkat ve vìdeckých
sdìleních, pro klinickou praxi je vak nepostradatelný (Véle, 1998, s. 23).

REKLAMA
DUSSELDORF

Vymezení funkèních poruch
O funkèních poruchách hovoøíme, jestlie pro
obtíe, které pacient udává a symptomy, které
se objevují v klinickém obraze, nenalezneme
pøíèinu ve zmìnì struktury - tedy nìjaký objektivní, napøíklad zobrazovacími metodami
zachytitelný dùvod. Ve vìtinì medicínských
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oborù (napø. vnitøní lékaøství, gynekologie,
ortopedie) je obvyklým postupem vylouèení
závanìjích onemocnìní, aby mohla být stanovena diagnóza: onemocnìní je funkèní
povahy. Po té u není nutno vìnovat pacientovi vìtí pozornost, maximálnì je pozván ke
kontrolním vyetøením. Fyzioterapie a psychologie mají z tohoto pohledu zvlátní postavení
nebo jsou zamìøeny na diagnostiku a terapii
právì funkèních poruch  tedy na léèbu pacientù, kterým není nic, a pøesto jim poøád
nìco je. Ve fyzioterapii jsou to funkèní poruchy pohybového systému, tedy bolesti rùzné
lokalizace, kloubní blokády, zmìny napìtí svalù i dalích mìkkých tkání, poruchy motorických funkcí (napø. posturální, lokomoèní, dýchací). Tyto zmìny nejsou lokalizovány na
konkrétní segment nebo tkáò, ale v systému
bývají rozmístìny v prùbìhu funkèních øetìzcù. Funkèní poruchy mívají intermitentnì chronický prùbìh, tedy støídání akutních bolestivých fází a remisí. Bolest mùe mìnit svoji
lokalizaci a zpravidla se nevyskytuje v místì
pøíèiny (Lewit 1996, Vaøeková 1999).

vat nad správností vlastního jednání, rozhodovat se, konat a nést zodpovìdnost. Toto neustálé vyvaování (vyaretovávání) má
smìøovat k ideálu Kalokaghatie (Hogenová
2000, s. 14  17).
I èínská medicína zakládá svoji filosofii na
hledání rovnováhy. Kadá vìc ve vesmíru má
dva protikladné principy yin a yang a mezi nimi
musí panovat jednota a harmonie. Tu si mùeme u èlovìka pøedstavit jako pocit zdraví, tìstí, spokojenosti, ivotní síly. Taková ideální
rovnováha je stav v lidském ivotì spíe vzácný a my se zpravidla adaptujeme na obèasné
pocity únavy, napìtí èi vyèerpání, drobné obtíe a bolesti. Pokud v lidském organismu dojde k závanìjí nerovnováze, rozvíjí se nemoc
s objektivními zmìnami na orgánech (Marek
1994). Povauji za významné, e v tomto pojetí
jsou soubìnì popisovány zmìny v tìlesné i
duevní oblasti. Dále lze vyvodit, e funkèní
poruchy (tedy obèasné drobné obtíe bez objektivních známek choroby) mohou pøedcházet strukturálním onemocnìním, a proto by
mìlo být naí snahou peèovat o rovnováhu,
nikoli jen léèit poruchy struktury - tedy podávat antibiotika a antirevmatika, odøezávat orgány a nahrazovat je umìlými (Vaøeková,
2000).

Vznik funkèních poruch
Ve fyzioterapii, stejnì tak jako v dalích medicínských disciplínách, se jen zøídka setkáváme s otázkou: co je skuteènou pøíèinou toho,
e funkce systému je naruena. Zpravidla se
spokojíme s tím, e byla pøekroèena urèitá toleranèní mez, je je vak pouze hypotetická a
znaènì kolísá nejen interindividuálnì (mezi
rùznými jedinci) nýbr i intraindividuálnì, tedy
u tého jedince v závislosti na rùzných okolnostech (únava, aktuální psychický stav, probíhající onemocnìní, charakter pùsobícího faktoru aj.). Ohlédneme-li se do historie mùeme
zjistit, e nae moderní vysvìtlení se nápadnì
podobá tomu, jak na (ne)funkci lidského tìla
nahlíeli lékaøi ve starovìku.
Ná pojem funkce mùeme pøipodobnit k
Aristotelovu fysis, co neznamená pohyb,
tak jak jej dnes chápeme ve fyzice, ale spíe
ivotní pohyb, rùst, mylení i cítìní. Poruení
fysis, ivotního pohybu, se pak odrazí stejnì
ve tvaru tìla, jako i v lidském pohybu, mylení, cítìní a jednání. Hogenová (2000, s. 15)
uvádí, e lékaøství navrací jen pùvodní stav,
zdraví ve smyslu fysis dodat nemùe, nebo
to není v moci lékaøe. Chceme-li peèovat o ná
ivotní pohyb fysis, doporuèovalo se ve starovìku tak èinit skrz Epimeleiu (péèi o dui) a
Technai (péèi o tìlo uvádìjící tìlo do správného stavu, tedy skrz pohyb). Je tøeba pochybo-

Terapie funkèních poruch
Pøedstavme si pacienta, kterým mùe být kdokoli z nás, který tedy nejspí cítí únavu, emoèní rozladu i fyzickou bolest najednou, stav svého tìla a jeho nefunkci pociuje jako
neuspokojivé. Pokouí se tento stav sám analyzovat i vysvìtlovat svému okolí a fyzická
bolest (napø. v pohybovém systému) je jako
dùvod doèasné neschopnosti spoleèensky nejlépe pøijatelná. Pacient tedy mnohem radìji
navtìvuje fyzioterapeuta a rehabilitaèního
lékaøe (pøípadnì jiné odborníky)  neli psychologa èi psychiatra  a pøedkládá mu výèet
svých somatických obtíí. pièku ledovce
(zjevnou pozorovateli) mùe tvoøit bolest v
bedrech stejnì dobøe jako v rameni èi hlavì.
Jeho skrytou èást pak pøedstavují prodìlaná i
probíhající onemocnìní, ivotospráva, tìlesná kondice, rodinné zázemí, finanèní situace,
pracovní zatíení, záitky z minulosti a mnoho dalích, podobnì nesourodých faktorù, které ovlivnily jeho ivot.
Mùe vùbec fyzioterapeut nebo kdokoli jiný
tomuto pacientovi pomoci? A jak? V praxi se
setkáváme s rùznými pøístupy k pacientovi a
jeho bolesti.
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1. Pøístup lokální, aè je odbornou veøejností odsuzován, bývá stále pouíván více ne bychom chtìli.
Mùe to být zpùsobeno systémem hrazení zdravotních výkonù pojiovnami nebo povinností fyzioterapeuta pøesnì respektovat pøedpis lékaøe, ale také
nedostateèným vzdìláním èi zájmem terapeuta. Na
bolest v bedrech je aplikován solux èi magnet, popøípadì je v místì bolesti provedena masá, mobilizace èi trakce. I taková terapie vak mnohdy vede
k úlevì. Pacientovi se dostalo ujitìní, e to tam
bylo opravdu staené a byl proveden zákrok.
Snad v dùsledku víry pacienta, souhrou náhod èi
opravdu místním zásahem, dochází k úlevì.
2. Podobnì bychom mohli vymezit i pøístup obecný, kdy bez hlubí analýzy problému je napøíklad
doporuèeno cvièení proti vadnému drení tìla.
3. Funkèní pøístup k terapii, prosazovaný u nás napøíklad prof. Lewitem, ji respektuje èasto velmi
sloitou provázanost jednotlivých struktur pohybového systému. Pøedpokladem stanovení diagnózy
je peèlivá anamnéza a celkové vyetøení aspekcí i
palpací. Terapeut se snaí urèit primární poruchu,
klíèový èlánek k ovlivnìní obtíí. Léèebným zásahem si svoji teorii ovìøuje. Oèekává, jakým zpùsobem tìlo pacienta odpoví a na to dále reaguje.
Pøíèinou bolesti v bedrech tak mùe být nedostateèná funkce bøiní stìny, asymetrie dolních konèetin, následky úrazu kostrèe, nevhodná obuv èi pohybový stereotyp, ale také tøeba obtíe v
urogenitální oblasti. Pøedpokládá se, e tyto obtíe
mohou být zhorovány neurovegetativní labilitou.
Diagnostika a terapie mohou být ovlivnìny rùznými kineziologickými koncepty, spoleèným rysem
vak zùstává, e se neustále v prùbìhu léèebného
procesu navzájem doplòují a ovlivòují. Souèástí terapie by mìla být i edukace, tedy instruktá pacienta
a motivace ke cvièení a zmìnám ivotosprávy.
4. Zastánci psychosomatického pøístupu jsou si vìdomi vzájemné provázanosti tìlesných a duevních
obtíí. V oblasti psychiky pátrají po dávných konfliktech, které mohly být potenciálnì somatizovány, tedy projikovány do tìlesného problému. Pacientovi jsou kladeny otázky, co pro nìj nemoc
znamená a co mu pøináí za výhody (napø. e nemusí chodit do práce, vyhne se konfliktním situacím), pøípadnì jaké situace obtíe zhorují (napø.
zkouka, pøíjezd tchýnì, únava). Oèekává se, e po
odstranìní èi zpracování dávného psychického problému fyzické obtíe rovnì mizí nebo se alespoò
zmíròují a pacient nad nimi získává kontrolu.
5. Pøístup holistický, celostní, je nádherná idea.
Pøedpokládá, e pøíznaky somatické, jako tøeba bolest hlavy èi zad, ale také zácpu èi buení srdce, je
terapeut schopen diagnostikovat a akceptovat stejnì
jako symptomy psychické, tedy napøíklad úzkost,
árlivost nebo pýchu. Pak hledá cesty, jak znovu

obnovit funkci je byla poruena. Vede pacienta k
péèi o tìlo i péèi o dui tak, aby byl èlovìk uzdraven a obnovena jeho jednota, nikoliv jen opravena
èi nahrazena jeho nefungující souèást. Asi kadý z
nás by touil po takovém druhu terapie. Bohuel je
tato idea zatím prakticky nesluèitelná se systematizovanou západní medicínou.

Závìr
Celostní pøístup si nelze jednodue osvojit, nebo
lidská bytost nikdy nevydá vekerá svá tajemství.
Nestaèí vyuèovat diagnostice jako precizní analýze pøítomných zmìn, nebo potom za jednotlivými
nalezenými kloubními blokádami a svalovými spazmy nám zùstane skryt èlovìk a jeho bolest. Proto je
tøeba fyzioterapeuty uèit myslet a neustále se tázat,
zdali toto vzdìlání nevede jen k mnohovìdìní, ale
také k rozumìní a poznání (Hogenová 2000, s. 12).
Nikdy zcela neporozumíme vem procesùm, které
se v tìle odehrávají. Mùeme se vak o toto rozumìní upøímnì snait a to jak v terapii  tedy v pøístupu k pacientùm  tak pøedevím v autoterapii, tedy
v pøístupu sami k sobì.
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PROJEVY NEVHODNÉHO ZATÍENÍ PÁTEØE
PØI SEDAVÉM ZAMÌSTNÁNÍ
Autor: Z. Ruèková
Pracovitì: MONADA s. r. o., Klinika komplexní rehabilitace, Praha, Nad Opatovem, ÈR
V dùsledku nesprávných stereotypù sedu, stoje, zvedání bøemen a dalích dochází ke vzniku
dysbalance svalové, kdy jedny svaly ochabují (fazické) a druhé se zkracují (posturální) a tím
také ke vzniku obtíí, které se døíve nebo pozdìji projeví bolestivostí èi omezením hybnosti.
Pøitom tato bolest nemusí být lokalizována v místì její pøíèiny a její zdroj je proto nìkdy obtínì
odhalitelný i pro odborného lékaøe. Kdy se projeví první obtíe je velmi individuální. Záleí na
celkovém zdravotním stavu a také na zvyku.
Pøi dlouhodobém sezení u poèítaèe dochází k pøetíení krèní oblasti, kdy hlava je v pøedsunu
a svaly na pøední i zadní stranì krku jsou pøetìovány. Díky tomuto postavení hlavy, nesprávné
výce pracovního stolu, stresu a jiným, jsou dále zatìovány trapézové svaly, svaly ramenního
pletence. Dochází ke kulacení zad a bolestem mezi lopatkami a také v bederní páteøi.
Metodik jak léèit tyto obtíe je mnoho, ale nejdùleitìjí je prevence. Nejde jen o korekci
pracovní polohy, o úpravu pracovního prostøedí a výbìr vhodného pracovního nábytku, ale také
aktivní pøístup k tomuto problému, který je pokládán za civilizaèní chorobu a èasto vede k pracovní
neschopnosti.
Ruèková, Z.: Manifestations of inadequate strain
of spine by sitting work

Ruèková, Z.: Die Erscheinungen der ungeeigneten Belastung der Wirbelsäule bei einer Sitzbeschäftigung

Summary

Zusammenfassung

The origin of muscle dysbalance as a consequence
of incorrect stereotypes, seat, stand, weight lifting
is described by the author. In this situation one
muscle group (phasic) is getting slack, and the other
one (postural) is shortening and that is why the
troubles are arising with subsequent pain and movement restriction. At the same time this pain does
not need to be localized in the place of origin and
its source is sometimes hard to be disclosed by the
specialist. The appearence of first troubles is very
individual, it depends on whole health state and
habits. A strain of cervical spine is originating by
long-time sitting by the computer, when the head
leaning forward and the muscles on front and back
side of the neck are strained. There are many
methods for management these troubles, but the
most important could be prophylaxis.

Die Autorin beschreibt, wie es in Folge von falschen Stereotypen, Sitzen, Stehen, Heben und anderer zu einer Muskeldysbalance kommt, wenn einige Muskeln erschlaffen (die phasischen) und
andere Muskel verkürzt werden (posturale). Dadurch kommt es zu Beschwerden, die sich früher
oder später durch Schmerzen oder durch eingeschränkte Beweglichkeit äussern. Dabei muss dieser Schmerz nicht im Ort der Ursache lokalisiert
werden. Der Grund des Schmerzes ist manchmal
auch vom Facharzt schwer zu erkennen. Wann die
ersten Beschwerden erscheinen ist individuell, und
es hängt vom gesamten gesundheitlichen Zustand
und von Gewohnheiten des Patienten ab. Beim
langdauernden Sitzen am PC kommt es zur Überlastung der Halswirbelsäule, wenn der Kopf nach
vorn gebeugt ist und die Muskeln der vorderen und
in der hinteren Seite des Halses überbelastet sind.
Es gibt viele Methoden zur Behandlung dieser Beschwerden, aber am wichtigsten ist die Vorbeugung.

Key words: phasic muscles  static muscles - rehabilitation

Schlüsselwörter: phasische Muskeln - statische
Muskeln  Rehabilitation

Ekonomická poloha

vlivem nesprávnì vykonávaných èinností dochází ke zmìnám na svalovém aparátu, je dùleité, abychom v prvé øadì vyrovnali svalovou
dysbalanci. Jednou z moností jak nenásilnì
ovlivnit svaly je správný sed. Existuje nìkolik
rùzných typù sedu. Jsou pro nás ve vìtinì

Není nejpohodlnìjí pozice, ale nejvhodnìjí.
Je to taková poloha, kdy svaly jsou
v rovnováze, kdy tlak pùsobící na ploténky je
stejnomìrnì a to optimálnì rozloen. Protoe
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pøípadù nejménì pøirozené a tedy unavující.
Proto doporuèuji je støídat a doplòovat cvièením a relaxací.
Nácvik sedu
Výchozí je poloha v sedì na rovné nebo lépe
na mírnì vpøed sklopené sedací ploe.
Dynamický sed
Kadá trvalá poloha nìjak staticky zatìuje
více èi ménì. To znamená, e dynamicky sedìt
je co nejèastìji støídat polohu. Napø.: s oporou
zad, zatìovat støídavì jeden a druhý sedací
hrbol s odlehèením opaèného Tento sed je
neklidný a ne pøíli dobrým øeením sedu pøi
práci, kdy je nutno se soustøedit.
Souèasným nejpokrokovìjím øeením jsou
dynamické systémy sezení, které dynamicky
zatìují svalové skupiny. Pøevánì posturální
a fazické. Dochází ke støídavému napnutí a
uvolnìní svalù, které neovlivòuje nai koncentraci ani funkci zrakového analyzátoru. Docílíme toho tak, e sedíme na sedátku s konkrétní
nastavitelnou amplitudou kmitu, které se pøi
zatíení rozkmitá. Sedací plocha je upevnìna
na speciálních pruinách, které toto kmitání
zaruèují.

ad 1) Sedací plocha je klopená smìrem dopøedu, je zde kontakt tìla
v oblasti bederní páteøe s opìradlem, které jde s tìlem dopøedu
a umoní trvalý kontakt. Opìradlo  pomìrnì nízko uloený horní
okraj, který umoní automobilizaci hrudní páteøe smìrem dozadu pøi
obèasném opøení a protaení tìla pøes opìradlo  prsní svaly. Jedna
noha je v pøedsunu, druhá pod sedátkem. Opìra celého pøedloktí.

Princip kmitání sedací plochy
Zde se støídá uvolnìní s napìtím, ani by svalovina musela jednostrannì a výraznì pracovat.
Nejdøív dochází k vychýlení sedací plochy do
strany, pøi zhoupnutí zpìt se sedadlo vrátí do
nulové polohy, poté pokraèuje dál a dosáhne
polohy opaèné. K ustálení polohy vlastnì nedochází, protoe pøicházejí stále nové a nové
impulsy, které musí být vyrovnávány. Tím nedochází k jednostrannému zatìování urèité
svalové skupiny.

ad 2) Opìra se sedadlem svírají úhel 90°- 120°. Výe opìry je stejná,
postavení nohou a rukou také.

Pokud nemáte idli s dynamickým systémem,
je nutné, aby jste se snaili sedìt dynamicky a
støídali pøinejmením tøi následující polohy:
1. sed v pøední poloze
2. sed ve støední poloze
3. sed v zadní poloze

ad 3) sklopení sedadla je opaèné tzn. smìrem dozadu, opìra kopíruje
záda, pod nohama je malý klínek, nohy jsou soubìné.
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8.V oblasti bederní páteøe musí být zabudován nastavitelný bederní poltáøek, který lze
nastavit v poloze jak horizontální tak vertikální.
9.Nìkdy jsou vhodné opìrky pøedloktí a to
podle èinností.
Vlastnosti nejnovìjích sedacích zaøízení pro
kanceláø
10. Systém ètyø pruin  pro dynamický sed.
11. Opìradlo a sedací plocha vybavena DETENZOREM co je uspoøádané ebrování,
které umoní dobrou cirkulaci vzduchu a
hlavnì optimální kontakt idle s èlovìkem
Ne vechny idle splòují tyto zásady, ale i
pøesto lze pomocí kompenzaèních pomùcek
docílit potøebného efektu.

Pracovní prostøedí
Nejen úprava pracovního prostøedí tak, aby
nás sedavé zamìstnání co nejménì pokodilo, je nezbytná, ale také korekce pracovní polohy.
Co je pro nás pracovní prostøedí?
Pracovním prostøedím rozumíme místnost, ve
které pracujeme, a její vybavení. Je zøejmé, e
tato místnost by mìla být pøimìøenì velká,
dostateènì osvìtlená, dobøe vìtratelná, odhluènìná apod. Ve vìtinì pøípadù pøi nástupu do zamìstnání nemáme monost ovlivnit
výbìr svého pracovního prostøedí. Avak jeho
úprava je témìø klíèovým bodem
v pøedcházení tìlesných obtíí vzniklých dlouhodobou prací napø. s poèítaèem. Jednostranná zátì logicky klade zvýené nároky na urèité oblasti tìla, které jsou tímto pøetìovány
a naopak aktivitu jiných omezují  vzniká tzv.
svalová dysbalance (viz výe).
Také výbìr pracovního stolu, idle a umístìní
monitoru a jeho pøísluenství hraje klíèovou
roli v hygienì práce.

Pracovní stùl
Výku stolu a idle je potøeba stanovit si tak,
aby pøi dolápnutí celými chodidly na zem a
poloení prstù na klávesnici byl úhel v lokti
90o, pøièem nesmí být zvedána ramena nebo
naopak záda shrbena.
Proto stùl:
1. Pevný, stabilní, ale s nastavitelnou výší.
2. Dostateènì prostorný, aby bylo mono
umístit monitor pøímo proti idli. Støed obrazovky musí být ve výi oèí. Vyvarujte se
vystavení páteøe pøedklonu, otáèení a tlaku.
Nevytáèejte trup pøi sezení na pevné idli
mimo pracovní prostor, který je vymezen
správným sedem. Nelze-li monitor umístit
proti idli, je-li kousek stranou, otáèejte se
k nìmu celým tìlem i se idlí. My je potøeba poloit tak, aby pøi jejím ovládání byl
minimální pohyb v zápìstí z výchozí pozice
pøedloktí (pod pøedloktím je opìrka, která
pomáhá odlehèit váhu rukou a zápìstí je
mírnì ohnuto za høbetem ruky).
3. Pod stolem musí být dostatek prostoru pro
dolní konèetiny.
4. Dále stùl mùe mít výsuvnou desku pro
klávesnici, nástavec pro umístìní monitoru,
výøez pro trup, výhodou je i sklopná pracovní deska stolu.
Klasické uspoøádání pracovní plochy kanceláøského stolu svádí k tomu, e monitor je
umísován trochu stranou, aby nepøekáel
dalím èinnostem, které jsou potøeba na stole

Zásady pro výbìr správné pracovní (kanceláøské) idle
1. Pro dostateènou stabilitu je nutné, aby základna pracovní idle mìla pìt paprskù (pìtiramenný stojan).
2. Pøi sezení musí tlumiè dobøe odpérovat
eventuelní tvrdí dopad tìla na sedací plochu.
3. Výka sedací plochy musí být nastavitelná (norma: minimálnì v rozmezí od 42 cm
do 52 cm).
4.Plocha sedadla musí být prostorná a pohodlná (alespoò 40 x 46 cm)
5. Pøední hrana sedadla by mìla být zaoblená.
6.V oblasti, kde spoèívají hroty sedací kosti, musí být urèitá tvrdost, elasticita polstrování a potahu.
7.Opìradlo musí být nastavitelné na pevnou
výi i schopné pohybu v pøedozadním smìru.
Výe opìradla se øídí povahou èinnosti,
avak nemìla by pøesahovat oblast lopatek,
aby bylo umonìno obèasné pootoèení trupu smìrem dozadu pøes hranu opìradla.
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pøedu, hlava je tlaèena dozadu tj. v prodlouení
osy trupu. Ramena jsou tlaèena dolù a lopatky
jsou taeny smìrem dolù a k sobì.
Takto upravená poloha se dá vyuít i pøi sedu
na idli. Zde sedíme na pøední tøetinì sedací
plochy. Nohy a pánev jsou v postavení výe
uvedeném. Pracujeme v tzv. pracovním sektoru, který je vymezen úhlem mezi stehny.
Postavení hlavy, hrudníku a ramen je stejné.
Sedadla lze doplnit pomùckami, které napomohou správnému postavení pánve (sedací
klín, overball, úseè, bederní podloka).

vykonávat. Toto má pak za následek práci
v mírné rotaci páteøe, co je z dlouhodobého
hlediska nepøípustné.
Alternativní monosti sedu
Sed na idli není jedinou moností jak pracovat u stolu. Jistou alternativou je sed na míèi
èi na klekaèce.
Sezení na gumovém míèi
Sezení na míèi optimalizuje nejen sed
v kadém momentu pøi zmìnì pozice, ale zároveò procvièuje støídavé zapojování svalových skupin pøi vyrovnávání stability. Správný sed na míèi podporuje vzpøímené drení
páteøe, ovem jen dokud se svaly neunaví. Proto je vhodné míè se idlí støídat, obzvlá
v zaèátcích jeho pouívání. V pøípadì únavy
je míè ideální relaxaèní pomùckou. Sed na míèi
se doporuèuje hlavnì u mladých lidí jako prevence a nejen to.
U nás je dostupný napø. v prodejnách se zdravotnickými potøebami.
Velikost míèe vybíráme podle nìkolika kritérií.
Podle výky uivatele - obecnì platí poèet centimetrù nad 1 metr = vhodný prùmìr míèe.
Dalí moností je délka pae (od acromionu
po dactilion).
Nosnost takového míèe bývá a 500 kg.
Úprava polohy na míèi
Sedíme na vrcholu míèe, plosky jsou celou
svou plochou na podloce. Stehna svírají úhel
max. 90°, nejlépe vak na íøi ramen. Dolní
konèetiny jsou pøi pohledu shora v ose stehno
 bérec  noha. Kyèelní klouby jsou vý ne
klouby kolenní (trup a stehna svírají úhel 120°).
Po sputìní olovnièky z podkolenní jamky by
mìla smìøovat za patní kost.
Nejdùleitìjí je postavení pánve. Pøi nácviku
klopíme pánev do maximální anteverze (dopøedu) a pak se vracíme zpìt tak, aby pøední i
zadní spiny (spina anterior superior, spina
posterior superior) byly v horizontální rovinì.
Osa páteøe o sklopená pánev svírají úhel max.
30°. Po nastavení pánve by bederní páteø mìla
automaticky zaujmout správné postavení.
Hrudní kost je taena ve smìru nahoru a do-

Klekaèka
Tento druh idlí povaujeme za vhodnou tréninkovou pomùcku k nacvièování správného
sedu. Nehodí se jako pracovní idle po dobu
nìkolika hodin. A to proto, e kolena jsou
v ostrém úhlu a svalstvo trupu se rychle unaví
a dojde ke kyfotyzaci zad (kulacení). Tato poloha není nejekonomiètìjí. Opìra není vìtinou pro kolena, ale pro bérce. Proto je dùleité, aby byla dostateènì mìkká a nedocházelo
k pøípadným otlakùm.
Závìr
Lze pøedpokládat, e øada z nás mìla alespoò
jednou nìjaké obtíe s páteøí. Hektický zpùsob ivota, sedavé zamìstnání, sníení tìlesné
aktivity a mnoho dalích vlivù vede ke vzniku
obtíí, které se mohou projevit na pohybovém
aparátu. Tento èlánek je pouze malou nápovìdou jak tìmto stavùm pøedcházet. Nejen pøi
práci na poèítaèi, ale také v bìném ivotì lze
pouít pøedelé informace, které by mohly
pomoci zabránit projevùm pøetíení a svalové
disbalance, vzniklých na podkladì sedavého
zamìstnání.
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SEVERSKÁ CHÙZE - PRINCIPY A MONOSTI
UPLATNÌNÍ V REHABILITACI
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Souhrn
Severská chùze je moderní, jednoduchá a pøitom velmi úèinná metoda kondièního tréninku èi
pøirozeného uvolòovacího cvièení pohybového systému. Uplatnìní v rehabilitaci mùe být
pomìrnì iroké a pro pacienta velmi atraktivní. Podmínkou úspìchu a omezení nepøíznivých
vlivù je ovem dobré zvládnutí základního pohybu pøi dodrení hlavních zásad a pøimìøená
intenzita zátìe. V neposlední øadì je dùleité vhodné materiální vybavení, pøedevím hole a
obuv.
Klíèová slova: severská chùze  rehabilitace
Vaøeka, I., Hak, J., Vaøeková, R.: Northern gaint 
principles and application opportunies in rehabilitation

Vaøeka, I., Hak, J., Vaøeková, R.: Die nordische
Gangart - die Prinzipien und die Möglichkeiten
seiner Anwendung in der Rehabilitation

Summary

Zusammenfassung

Norther gaint is a modern, simple and very effective method of conditional training or natural relaxing training of movement system. Its application
in rehabilitation could be rather broad and very
attractive for patient. Nevertherless, a condition for
success and for unfavourable effects limitation is
the excellent mastering of basic movement beside
the adhering of main principles a appropriate load
intensity.

Die nordische Gangart ist eine moderne, einfache
und dabei eine sehr wirksame Methode des Konditionstrainings oder der natürlichen Entspannungsübungen des Bewegungssystems. Die Anwendung in
der Rehabilitation kann ziemlich breit und für den
Patienten sehr attraktiv sein. Eine der Bedingungen für den Erfolg und für die Einschränkung
unerwünschter Einflüsse ist es, die Grundbewegungen beim Einhalten der Grundregeln und der angemessenen Belastung gut zu beherrschen. Sehr
wichtig ist eine geeignete Ausrüstung, vor allem
der Stock und die Schuhe.

Key words: northern gaint - rehabilitation

Schlüsselwörter: nordische Gangart  Rehabilitation

Úvod

turistiky. Poskytuje vìtí stabilitu a jistotu pøi
pohybu v nároèném terénu (pøedevím
s velkým pøevýením) a ulehèuje také pohyb
s tìkým batohem. V rovinatém terénu jsou
hole pouívány minimálnì, protoe z hlediska
ekonomiky pohybu jsou nevýhodné. Intenzivnìjí zapojení horních konèetin toti
výraznì zatìuje kardiovaskulární aparát. Tato
nevýhoda se vak stává výhodou pøi cíleném
zvyování kardiopulmonální výkonnosti.
Význam udrování, pøípadnì zvyování kardiopulmonální výkonnosti v rámci primární
èi sekundární prevence civilizaèních chorob
je znám ji desítky let. Jako nejlepí zpùsob

Severská chùze (nordic walking) je pomìrnì
nová metoda pouívaná v souèasnosti
pøedevím v rámci fitness programù.
V posledním zhruba desetiletí se íøí z Finska
do západoevropských zemí jako metoda
tréninku kardiopulmonálního systému. Základní princip je prostý a pøitom vysoce úèinný. Je
to chùze v terénu rùzné obtínosti s holemi
délky pøiblinì sjezdových lyaøských holí.
Mezi naimi rekreaèními i výkonnostními
sportovci je chùze s holemi ji dlouhá léta
pouívána v rámci horské èi vysokohorské
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jím opøení o zem je loket flektován pøiblinì
90°, tedy jako u holí pro sjezdové lyování.
S rostoucí délkou holí roste zatíení horních
konèetin pøi chùzi. Velmi dlouhé hole,
pøiblinì do výky postavy, jsou pouívány pøi
alternativním zpùsobu jízdy na in-line koleèkových bruslích. Vlastní pohyb horních konèetin pøi chùzi vychází z klasického stylu bìhu
na lyích. Pro èlovìka, který tento klasický styl
ovládá, nebude problémem rychle zvládnout i
severskou chùzi. Ménì pohybovì nadaní pacienti vak mohou mít problémy, nìkteré chyby mohou zcela zhatit pozitivní úèinek a naopak pacienta pokodit. Pøedevím je nutné
zdùraznit, e
základem je pohyb
køimochodní, tedy dopøedu se pøiblinì
zároveò pohybují vdy protilehlá horní a dolní konèetina. V rámci speciálního cvièení lze
vyuít i pohybu mimochodního. Ten by mìl
být ale pouíván cílenì a po dobrém zvládnutí základního køimochodního zpùsobu, nikoliv jako jeho náhrada v dùsledku neschopnosti pøísluné koordinace. Dalí mimoøádnì
dùleitý prvek je sklon holí. Horní konec
drený rukou musí být vdy vepøedu vzhledem k dolnímu konci drenému vzad. Hùl tedy
celou dobu smìøuje zepøedu shora dozadu
dolù, pouze úhel sklonu se bìhem krokového
cyklu mìní. Hrot se zapichuje pøiblinì na
úrovni paty dolapující druhostranné nohy,
nikoliv pøed ní. Výjimkou z tohoto pravidla
jsou opìt cílené zmìny po zvládnutí základního zpùsobu. Správné drení holí má také
svá pravidla. Pøi náhradním pouití bìných
lyaøských holí je nutné pouít bìkaøský
zpùsob. Øemínek obepíná zápìstí zezadu a po
stranách zápìstí se oba konce sbíhají v dlani a
smìøují k vrcholu hole. To umoní v zadní
úvrati pohybu horní konèetiny hùl pustit a znovu uchopit a v pøední úvrati pøed novým
zapíchnutím. Hole urèené speciálnì pro severskou chùzi (Nordic Walker ®, fy Exel) jsou
opatøeny speciálními návleky na ruku, které
tento dùleitý prvek pohybu umoní jednodue
zvládnout i naprostým laikùm. Významným
faktorem jsou vlastnosti materiálu, podmiòující pevnost a zároveò prunost holí. Pevnost je dùleitá pøedevím pøi pohybu
v terénu, kdy zlomení hole (a pøípadný pád na

pro její trénink se zprvu nabízel bìh. Ten
umoòuje rychlé dosaení potøebné úrovnì
zatíení a její udrení èi zmìny v urèitých hranicích, optimálnì v oblasti aerobního metabolismu. Za zlatý standard posouzení intenzity
zátìe je povaováno stanovení VO2, v bìné
praxi se jako dostateènì pøesná metoda osvìdèilo sledování tepové frekvence. K tomuto
úèelu byly vyvinuty velmi pøesné a pøitom lehké systémy pouitelné i pro amatéry. Prùkopníkem v této oblasti je firma Polar
s takzvanými sporttestery. Metodika dávkování zátìe co do intenzity, trvání a frekvence
ji byla podrobnì zpracována (Stejskal, 1993).
Poèáteèní nadení z bìhu pro zdraví (tzv.
jogging) vak vymizelo pøi konfrontaci s øadou
váných problémù. Jedním z nich je pomìrnì
vysoká zátì pohybového systému pøispívající k degenerativním procesùm nosných
kloubù dolních konèetin a páteøe. Jako urèitá
náhrada pøi pravidelné zátìi (2-3x týdnì) se
nabízejí napø. jízda na kole èi rychlá chùze. I
tyto zpùsoby vak mají své nedostatky. Pro
kondièního sportovce je pøi nich obtíné
dosáhnout a udret potøebnou minimální
hladinu tepové frekvence po doporuèovanou
dobu pøiblinì 20 minut. Pøi jízdì na kole je
potøeba brdìní pøi zmìnì smìru èi zastavení
pøíli èastá. Pøi rychlé chùzi mùe bìnì zdatný èlovìk støedního vìku dosáhnout minimální aerobní frekvenci pouze pøi stoupání do
schodù èi do kopce. Na dosahuje maximálnì
100/min. Dostateènì dlouhé schody èi kopec
pro dvacetiminutovou rychlou chùzi nejsou
èasto v dosahu. Dalí moností jsou rùzné
formy sálového aerobního cvièení  tzv. aerobik a dalí obdobné systémy. Ty vak zùstávají doménou pøedevím dívek a mladých en.
Pro vìtinu muù i èást en støedního a vyího
vìku nejsou právì pøirozené. Tìm vem
nabízí severská chùze novou alternativu. Stejnì tak je novou alternativou pøi rehabilitaci
nìkterých funkèních i strukturálních poruch.
Principy severské chùze
Severská chùze je chùze v terénu rùzné
obtínosti s holemi délky pøiblinì 70 %
tìlesné výky. Pøi uchopení hole ve stoji a je-
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pahýl) by mohlo zpùsobit tìký úraz. Prunost
je dùleitá pro ochranu pøed pøetíením ramenního pletence a krèní páteøe. Jako optimální se
jeví pouití uhlíkových vláken èi lehkých kompozitních materiálù s patøiènými vlastnostmi. Pouití bìných lyaøských holí je v tomto
ohledu problematické - málo pruí a/nebo
nejsou dostateènì odolné proti nárazùm na
tvrdém terénu. Jako urèitá alternativa se nabízí
pouití holí z pøírodních materiálù (líska, jilm,
bambus). Ke sníení rizika úrazu pøi pøípadném zlomení hole je vhodné ji oblepit elastickou páskou. K omezení pùsobení nárazù jsou
pøi chùzi po pevném tvrdém povrchu (asfalt)
na místo kovových hrotù pouívány speciální
gumové násadce s protiskluzovou úpravou.
Jako u vech pohybových aktivit v terénu je
dùleitá kvalitní sportovní obuv zvolená podle typu terénu.
Z hlediska plynulosti pohybu je také dùleité
vzpøímené drení trupu s krkem a hlavou
v pøirozeném prodlouení osy. Pouití holí
umoòuje prodlouení kroku, které ale nesmí
být provázeno hyperextenzí kolen! Tato chyba vede k pøetíení pøedné èásti kloubu, proto
by pøi dopadu paty mìl být kolenní kloub
v pøirozené mírné flexi. Obdobné nebezpeèí
hrozí páteøi v Th/L oblasti pøi nadmìrné rotaci pánve vzhledem k fixovaným ramenním
pletencùm. Støed rotaèního pohybu se oproti
bìné chùzi posunuje více kraniálnì. Samozøejmostí by mìlo být zahøívací a protahovací
cvièení pøed zahájením chùze a protahovací,
stejnì jako uvolòovací streèink po jejím
ukonèení. V obou fázích je výhodné hole
pouít jako cvièební pomùcky (náøadí).

uvolòující pohyb, pøi správném provedení
mùe mít toto protaení ve zkøíeném vzoru
výborný úèinek. Výraznìjí zátì není vhodná.
Pøi poruchách ramenních pletencù a krèní
páteøe je nutno indikaci peèlivì zváit.
Zatíení jen velmi lehké, stejnì tak rozsah pohybu zvyovat jen pozvolna. Pøechodné uvolnìní bìhem cvièení mùe být toti rychle
vystøídáno výrazným a dlouhodobým
zhorením obtíí.
Lze oèekávat velmi dobrý efekt u pacientù
s funkèními poruchami pohybového systému
v rámci reflexních zmìn u chorob plic a dýchacích cest. Vzhledem k celkovì velmi patné výkonnosti pacientù s tìmito chorobami
mùe být severská chùze pouita jako souèást
pøi jejich kondièním tréninku.
Pro pacienty s kardiovaskulárními
chorobami mùe být (v závislosti na konkrétním funkèním stavu) metodou volby, vzhledem k dalím pøíznivým úèinkùm a èastým
pøidrueným chorobám.
Pacientùm s poruchami rovnováhy a starím
pacientùm dodá vìtí jistotu pøi pohybu i v
nároènìjím terénu.
Také u pacientù s nadváhou je severská chùze
moným zpestøením pohybového programu.
Významnou výhodou je pøedevím odlehèení
nosných kloubù dolních konèetin spolu
s intenzivnìjím zatíením celého organizmu.
Shrnutí
Hlavní pøednosti severské chùze:
-

Monosti vyuití v rehabilitaci
-

U pacientù s pokozením funkce a/nebo struktury nosných kloubù dolních konèetin je tato
alternativa velmi výhodná. Umoní vyí
zatíení kardiopulmonálního systému pøi odlehèení nosných struktur. Také poruchy stability napø. kolenního kloubu mohou být tímto
zpùsobem èásteènì kompenzovány.
Pøi vertebropatii” s lokalizací poruchy v LS
a Th oblasti je severská chùze vhodná
pøedevím jako nepøíli silovì vedený rytmický

-

-

-
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pøirozený pohyb, koordinaènì relativnì nenároèný;
vyí aktivace svalstva zad, ramenních pletencù a horních konèetin;
uvolòující úèinek na oblast bederní,
hrudní a krèní páteøe, ramenní
pletence (pøi lehèí zátìi);
aktivace a posílení horních konèetin a ramenních pletencù (vyí
zatíení);
efektivní trénink kardiopulmonálního systému (podle intenzity zátìe
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-

tepová frekvence a o 40-50 % vyšší
ne pøi chùzi bez holí);
intenzivní metabolismus pøi
sniování nadváhy;
odlehèení nosných kloubù;
vyšší stabilita pøi poruchách
rovnováhy a u starích pacientù;
motivaèní vliv atraktivního prostøedí, monost zmìny.

-

-

Moná rizika severské chùze
-

Oblasti uplatnìní severské chùze:
-

-

-

-

obecnì dostupná, materiálnì nepøíli nároèná fitness aktivita;
alternativní metoda v rámci rehabilitace pacientù s chorobami nemocí
plic a dýchacích cest;
metoda postupného zlepování
výkonnosti
pacientù
s kardiovaskulárními chorobami;
monost atraktivní pohybové aktivity pro pacienty s postiením nosných kloubù, pøípadnì páteøe (koxartróza, gonartróza, vertebropatie,
atd);
ulehèení pohybové terapie pacientù
s nadváhou;
rozíøení moností lokomoce pro
pacienty s poruchami rovnováhy a
starí pacienty.

-

-

-

-

monost úrazu pøi náhlém zlomení
hole v obtíném terénu;
nebezpeèí pøetíení ramenního
pletence a krèní páteøe;
pøetíení kolen pøi hyperextenzi a
pøetíení Th/L oblasti pøi nadmìrné
rotaci pánve;
nevhodnì zvolená intenzita u pacientù
s kardiovaskulárními
chorobami a chorobami plic a dýchacích cest.
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Moné technické a metodické chyby pøi severské chùzi:
-

pøíli dlouhé hole, nepruící materiál, ocelové hroty pouité na
tvrdém povrchu;
nevhodná obuv;
zanedbávání zahøívacího a protahovacího cvièení.

Adresa autora: I. V., Varavské námìstí 1, Olomouc 779 00, ÈR

porucha koordinace horních a dolních konèetin v køimochodním
vzoru;
smìøování dolního konce holí vpøed
a zapichování pøed tìlem;
pevné drení holí celou dlaní pøi
pøenosu vpøed;
patné navleèení øemínkù  zápìstí
zavìeno volární plochou a/nebo
ulnární stranou;
nenapøímené drení trupu - hrudní
kyfóza, hlava v pøedklonu nebo
v pøedsunu mezi rameny;
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STRATEGIE, TAKTIKA A DIAGNOSTIKA
U TORAKÁLNÍCH SEGMENTOVÝCH DYSFUNKCÍ
A BOLESTÍ V OBLASTI HRUDNÍKU
Autor: J. Mikula
Pracovitì: Rehabilitaèní ústav Hrabynì, Èeská republika

Souhrn
Statika dýchání jsou hlavními funkcemi trupu, respiraèní funkce pak mají významný vztah
k motorice a excitabilitì, tedy neuromuskulárním funkcím. Dynamické funkce hrudní páteøe
jsou významnì limitovány pøítomností eber. Je popsána Brüggerova koncepce vzpøímeného
sedu a dùsledky jejího naruení (sternosymfyzální syndrom). Respiraèní motorický systém významnì ovlivòuje mobilizaci a facilitaci hrudní páteøe. Nejèastìjími segmentovými dysfunkcemi hrudní páteøe jsou blokáda a hypermobilita. Segmentová projekce bolesti v oblasti hrudníku
mùe mít kardiální nebo extrakardiální pùvod, který mùe mít pøíèiny kosternì svalové, ligamentózní, kostochondrální, ale také viscerální èi pseudoviscerální. Je uvedena diferenciální diagnostika kardiálních a extrakardiálních bolestí hrudníku, jsou popsány pøísluní reflexní zmìny v thorakální oblasti, ale také C/Th a Th/L pøechodu.
Klíèová slova: thorakální segmentové dysfunkce – blokáda a hypermobilita – segmentová
projekce bolesti – kardiální a extrakardiální bolest hrudníku - viscerální, svalová, ligamentózní,
kostochondrální bolest
Mikula, J.: Strategy, tactics and diagnostics by thoracal segmental dysfunctions and by the chest pain

Mikula, J.: Die Strategie, die Taktik und die Diagnostik bei den thorakalen Segmentdysfunktionen
und bei den Schmerzen im Gebiet des Brustkorbes

Summary

Zusammenfassung

The main thorax function is a breathing strategy,
respiratory functions have than important relation
to motorics and excitability and neuromuscular
functions respectively. Dynamic functions of thoracal spine are significantly limited by ribs presence. There is described the Brugger´s conception
of erected seat and its violation consequences (sternal-symphyseal syndrome). Mobilization and facilitation of thorax spine is significantly influenced
by respiratory motor system. Blockade and hypermobility are the most common segmental dysfunctions of thoracal spine. Segmental distribution of
pain in thoracal region could have cardial or extracardial origin, where the causes could be bone,
muscle, ligamental, but also visceral or pseudovisceral. Differential diagnostics of cardial and extracardial chest pain is mentioned, particular reflex changes in thoracal region and C/Th and Th/L
transition are described too.

Die Statik der Atmung ist eine der Hauptfunktionen des Rumpfes. Die Respirationsfunktionen haben eine bedeutsame Beziehung zur Motorik und
zur Exzitabilität, also zu den neuromuskulären
Funktionen. Die dynamischen Funktionen der
Brustwirbelsäule werden durch die Anwesenheit der
Lunge limitiert. Es wird hier die Brügger-Konzeption des aufrechten Sitzens und der Folgen seiner Störungen beschrieben (sternosymphysales Syndrom). Der motorische System der Respiration
beeinflusst die Mobilisation und die Fazilitation der
Brustwirbelsäule. Die häufigsten Segmentdysfunktionen der Brustwirbelsäule sind die Blockade und
die Hypermobilität. Die Segmentprojektion des
Schmerzes im Brustkorbgebiet kann kardialen oder
extrakardialen Ursprungs sein. Es werden hier die
Differenzialdiagnostik der kardialen und der extrakardialen Schmerzen im Brustkorb, die begleitenden Reflexionsänderungen im thorakalen Gebiet und der C/Th und Th/L - Übergänge
beschrieben.

Key words: thoracal segmental dysfunctions  blockade and hypermobility  segmental pain projection  cardial and extracardial chest pain  visceral, muscular, ligamental, costochondral pain

Schlüsselwörter: Thorakale Segmentdysfunktionen
 Blockade und Hypermobilität  Segmentprojektion des Schmerzes - kardialer und extrakardialer
Schmerz im Brustkorb - viszeraler, Muskel-, ligamentöser, kostochondraler Schmerz
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Dynamická a statická funkce hrudní páteøe

nedochází pøi normálním pøirozeném drení
tìla, jeho hlavním znakem je plynulá lordóza
mezi støední hrudní páteøí a køíovou kostí.
Toto drení tìla vyaduje sklopit pánev
dopøedu, hrudní ko tlaèit dopøedu, sternum
zvedat nahoru a koneènì extendovat krèní
páteø, bez souèasné reklinace hlavy. Tento
harmonický oblouk se táhne plynule od kosti
køíové a do výe Th 5. Pro vzpøímené
extenèní drení tìla je dùleitá stabilizující
kokontrakce agonistù a antagonistù a centrace
konèetinových kloubù.
Podobnì Brügger stanovil poadavky na
odlehèující sed, jeho podstatou je opìt
zajitìní vzpøímeného drení tìla. Je to klopení
pánve dopøedu, zdviení hrudníku, opravit
drení hlavy ve smyslu korekce do osy, dýchání
do bøicha, opravit drení ramen, horní
konèetiny v zevní rotaci s dobrou fixací
mezilopatkových svalù, dolní konèetiny se
stehny v úhlu 45° od sebe, nohy na zemi,
v mírné zevní rotaci. Pro tento sed je èasto
nutné vytahovat zkrácené prsní svaly, íjové
svaly, bederní èást erektorù, m. quadratus
lumborum, èetné svaly pelvifemorální, naopak
nutno posílit zejména dolní fixátory lopatek a
zádové svaly.
Brüggerovy koncepce vzpøímeného sedu se
pouívá jako výchozí polohy i pro výcvik
vzpøímeného drení hlavy a krèní páteøe. Pro
vzpøímení hlavy musí opìt vycházet aktivita
ji od Th 5. Pokud se u pacientù posouvá níe
(Th 6,7,8), jedná se o fixované flekèní drení
bez monosti narovnání (kulatá záda), co
pacient kompenzuje reklinací C páteøe.
Patologicky zde lze hlavu napøímit a od Th/L
pøechodu, nezapnou se vak bøiní svaly. Aby
lo napøímit Th páteø, musí být
zachován expiraèní postoj, kdy bøiní lis
pracuje proti pístu bránice a hrudník se
roziøuje. Správné zapojení bøiních svalù je
nezbytné, v opaèném pøípadì vznikají
chronické vertebrogenní potíe. Naopak,
zvedá-li se hrudník nahoru, zamkne si monost
extenze Th páteøe. Nìkdy se hlava posune té
pomocí m. sternocleidomastoideu a
scalenových svalù.
Je-li tato kokontrakce naruena, mùe
vzniknout tzv. sternosymfyzální syndrom,

Kloubní ploky hrudních obratlù jsou podobné
indelùm, ve frontální rovinì jsou strmé,
neomezují rotace, umoòují pohyb ve vech
rovinách. Výka meziobratlových diskù je
pomìrnì nií, proto je i pohyblivost hrudní
páteøe rovnì mení. Hlavní omezení
pohyblivosti je vak dáno hrudníkem,
kloubními a trnovými výbìky a
meziobratlovými vazy. Tzv. funkèní
thoracolumbální lordotizace pøedstavuje dosah
bederní lordózy a k hrudní páteøi. Kraniální
vrchol je v Th 5, který je klíèovým obratlem
statického zatìování axiálního skeletu.
Segment Th 5 je nejen vrcholem hrudní kyfózy,
resp. vrcholem dokonèení bederní lordózy, ale
dùleitým mezníkem osového orgánu. Ji od
Th 4 zaèíná m. longus capitis colli, hluboké
extenzory zaèínají od støední Th páteøe a
inzerují na hlavì, bøiní svaly  mm.
transversus a obliquus abdominis zaèínají od
5. ebra a inzerují na pánvi. Tento konec
lordózy a pøechod v kyfózu se èasto posunuje
kaudálnì.
Statika a dýchání jsou hlavními funkcemi
trupu. Respiraèní funkce je spolu s nutricí
základní ivotní funkcí. Dýchání má dùleitý
vztah k motorice jako takové, dechová fáze
ovlivòuje spolu s polohou tìla a stavem
psychiky drádivost motoneuronù a
excitabilitu centrálního nervového systému.
Tato je nejvìtí v inspiriu, vestoje a pøi zvýené
emoèní tenzi, naopak mení je v expiriu, vlee
a pøi psychickém klidu. Na dechu a dýchacích
exkurzích závisí i tìlesná postura, tvar
hrudníku a páteøe, jako i samotná funkce
myoskeletálního osového systému. Pokud se
jedná o vyjádøení funkce, pouívá se také
termín muskuloskeletální, by za nejvhodnìjí
je povaováno oznaèení neuromuskulární
funkce.
Brügger popsal negativní vliv shrbeného
drení tìla, kdy se hrudník pøiblíí k pánvi,
zmení se prostor v hrudním koi i bøie, zhorí
se èinnost se èinnost nitrohrudních a
nitrobøiních orgánù souèasnì dojde ke zvýení
ohybového napìtí obratlù a zkrácení svalù
pøední stìny bøiní. K tìmto negativním vlivùm
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rovnì definovaný Brüggerem, kde pøevládá
flekèní drení tìla s reklinací hlavy.
Sternosymfyzální zátìová postura nastává pøi
ohnutých zádech, kdy se sternum a symfýza
dostávají do prùbìhu tìnice trupu, èím
pøebírají neadekvátní statické pøetíení.
Obecnì se jedná o pøevahu flexorù. Je zde
napìtí horních fixátorù ramenního pletence,
skalenù, m. subscapularis, prsních svalù
(pectoralis maj. i minor), pøevládá horní typ
dýchání. Zvýené napìtí je rovnì v m. psoas,
quadratus lumborum, rectus abdominis, dále
v adduktorech kyèlí, ischiokrurálních svalech,
m. quadriceps femoris a m. triceps surae. Na
horní konèetinì je zvýený tonus bicepsù a
supinátorù, jako i extenzorù prstù. Èasté jsou
blokády hlavových kloubù, horních eber a C/
Th pøechodu. Staèí zaujmout vzpøímené
lordotické drení tìla a dojde k úpravì.
Doporuèuje se i stimulace extenzorù horní
konèetiny.
Bìhem expiraèního pohybu, i vèetnì tzv.
preinspiraèní fáze, se uplatòuje inhibièní vliv
expiria na aktivitu posturálnì lokomoèního
systému. Volní prolongací lze tento úèinek
zesílit a výhodnì vyuít jako relaxaèní pøípravu
pøed manipulací. Naopak bìhem inspirace,
vèetnì její preexpiraèní fáze, se projevuje
excitaèní vliv nádechu na svalovou aktivitu
posturálnì lokomoèního systému. I tento
facilitaèní úèinek lze vìdomì prolongovat a
zesílit. Význam posturálního systému je
projevuje pøedevím jeho antigravitaèní funkcí,
a to jak z hlediska dílèích segmentù, tak celého
systému. Na tzv. intersegmentální regulaci
polohy, co je v podstatì vzájemné postavení
obratlù, se podílejí hluboko paraaxiálnì
uloené svaly, zatímco støední vrstva svalù
zajiuje intersektorovou regulaci polohy, co
je funkce na úrovni nìkolika sousedních
segmentù. Integrující funkci pak mají
povrchové a dlouhé erektory trunci, které
ovládají nìkolik sektorù a souèasnì fungují
jako rychlé fázické svaly, schopné vyvinouti
dostateènou sílu.
Respiraèní motorický systém má tøi funkèní
celky, a to dolní (bøiní), støední (dolní hrudní)
a horní (horní hrudní).Dýchání jako takové má
znaèný význam pro mobilizaci a facilitaci

hrudní páteøe. Obecnì platí, e nádech
facilituje a výdech tlumí. Zatímco pohled
vzhùru spojený s nádechem facilituje
vzpøímení trupu, tak pohled dolù spojený s
výdechem facilituje ohýbání trupu.
K vyjímkám dýchacích synkinéz dochází, jeli inspirium spojeno s opaèným pohybem ne
expirium, napø. u vzpøimovací reakce,
výkacích svalù, svalù spojených s dechovou
funkcí, u trakce krèní a bederní páteøe. Kromì
dechových a pohledových facilitaèních a
inhibièních prvkù se rovnì uplatòuje inhibièní
vliv vývojovì mladího extenzorového
systému na vývojovì starí systém flexorový.
Pøi úklonech v krèní a hrudní oblasti platí tzv.
Gaymansovo pravidlo. V sudých segmentech
(napø. C0/1, C2/3, C4/5, C6/7), které jsou
nádechovì výdechové, se pøi nádechu zvyuje
odpor do lateroflexe, pøi výdechu se lateroflexe
uvolòuje  mobilizuje. V sudých segmentech
se vyuívají tzv. smìrové pohledy. Zatímco
pohled vzhùru spojený s nádechem facilituje
vzpøímení trupu, tak pohled dolù spojený s
výdechem facilituje ohýbání trupu. Existuje
tedy nesporný funkèní vztah mezi tìlesnou
posturou, dýcháním a excitabilitou.
Naopak ve výdechovì nádechových lichých
segmentech (C1/2, C3/4, C5/6) se odpor proti
lateroflexi zvyuje pøi výdechu a pøi nádechu
se lateroflexe mobilizuje. V lichých
segmentech se smìrové pohledy nepouívají.
Toto pravidlo neplatí pro C/Th pøechod (C6 Th2), který je celý nádechovì výdechový: tedy
nádech odpor zvyuje a výdech mobilizuje.
Rovnì segment C0 - C1 nádechovì
výdechový, a to pro lateroflexi, rotaci, anteflexi
i retroflexi, pøièem kaudálnì tento efekt klesá.
Dynamické a statické funkce hrudní páteøe jsou
významnì limitovány pøítomností eber.
Dysfunkce eber bývá èasto hlavní pøíèinou
potíí. Existují 4 skloubení ebra s axiálním
sloupem, a to skloubení se stejným obratlem,
obratlem o segment výe, s diskem a
transversokostální skloubení. Vpøedu je pak
kostosternální spojení. U horních eber
pøevládá pohyb v rovinì pøedozadní, kdeto u
dolních eber to je køídlovitý pohyb
v laterolaterálním smìru. Kromì toho
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umoòuje pohyby eber rovnì jejich èásteèná
elasticita, která pøedstavuje pasivní periferní
faktor. Pak je pohyb eber zajiován aktivní
èinností svalù, tj. pøedevím bránice, svalù
interkostálních, bøiních a svalù horní hrudní
apertury. Volná ebra klouby nemají, spojení
s obratli je zajitìno syndesmózou.
Segmentové dysfunkce hrudní páteøe
Existují dvì základní segmentové dysfunkce
hrudní páteøe, a to blokáda a hypermobilita.
Obì dysfunkce mùe doprovázet bolest. Projev
bolesti vak není pøesným vodítkem pro
lokalizaci blokády.Dokonce se zde traduje
zásada, e Kdo léèí tam, kde bolí, mine se
úèinkem!(Lewit). Blokáda pøedstavuje
patologickou bariéru, kde je funkènì
reverzibilní omezení rozsahu pohybu. V
segmentu sousedícím s hypermobilitou vzniká
kompenzaèní blokáda. Hypermobilita obecnì
pøedstavuje extrémní rozsah pohybu
v kloubech páteøe èi konèetin. Pro její
stanovení je vdy nutné porovnání se
sousedními segmenty. Hypermobilita bývá
èasto závanìjí funkèní poruchou ne
blokáda. Jejími hlavními projevy jsou
pøedevím výrazná kloubní vùle, volné kloubní
pouzdro, chabost a laxnost ligament.
Hypermobilita je spojena s hypotonickými a
oslabenými svaly, které mají sklon k pøetíení
a bolesti, jako i k nárazovému pøetíení
svalových úponù. Tyto svaly rovnì
pøedstavují zhoršenou ochranu kloubù, co
zvyuje riziko úrazù. Rovnì zde pozorujeme
z dùvodù celkové hypotonie zhorenou
reflexní posturální regulaci a zvýenou
neurovegetativní labilitu. Korekce náhlých
zmìn polohy jsou zhorené.
U hypermobilních osob je zvýšené riziko
ohroení páteøe. Jsou pomìrné èasté algické
stavy hrudní páteøe pøi bìné statické zátìi,
jako je dlouhý stoj èi sed, jako i bolestivé
stavy pøi dynamické zátìi. Zde je pøedevím
nutno upozornit na riziko prudkých
rotaèních
pohybù
v
kombinaci
s hyperextenzí. Riziku hypermobility nejsou
uchránìny ani dalí úseky páteøe. Vzácností
nejsou funkèní poruchy hlavových kloubù

Tøi vrstvy zádových svalù. V nejhlubích vrstvách paraaxiálnì uloené intersegmentální svalstvo, zajiující intersegmentální regulaci polohy, tedy v podstatì vzájemné postavení obratlù, støední vrstva svalstvo vzpøimovaèe trupu m. erector spinae, která zajiuje
intersektorovou regulaci polohy, co je funkce na úrovni nìkolika
sousedních segmentù. Povrchní svalové vrstvy mají integrující funkci, díky které ovládá ovládají nìkolik sektorù a souèasnì fungují i
jako rychlé fázické svaly, schopné vyvinout dostateènou sílu. (Podle
MMG, Inc.)

u kolních dìtí. Vysoké riziko ohroení
rovnì pøedstavuje segment L5-S1 a pánev,
kde je u hypermobilních osob pøedevím
nebezpeèí hernie disku, spondylolistézy
hlavnì L5, ale také chronické ligamentozní
bolesti u tzv. instabilního køíe.
Je to právì kompenzaèní blokáda, která plní u
hypermobilní páteøe opìrnou a imobilizaèní
funkci. Dochází ke vzniku svalových
dysbalancí, které jsou spojeny s oslabením
svalù fázických a zkrácením svalù
posturálních, co vak u hypermobility
pøedstavuje jakési ochranné opatøení. Proto je
vytahování zkrácených svalù u hypermobilních
osob
relativnì
kontraindikované
(napø.kodlivost streèinku). Stejnì tak jsou
zcela nevhodné manipulace, jeliko blokáda
funguje jako paradoxní stabilizaèní
mechanismus, který supluje opìrnou funkci u
hypermobilní páteøe. Tyto zásady je nutno
dodret i pøi rehabilitaci hypermobilních osob.
Zamìøujeme se pøedevím na cvièení na
zpevnìní svalù, dynamická izometrická cvièení
s mírným rozsahem pohybu, cvièení ve výdri
a cvièení proti pøimìøenému odporu. Dùleitá
je obnova pohybových stereotypù a správného
drení tìla, postizometrická relaxace je pouze
metodou volby. I u hypermobilních osob je
nesmírnì dùleité mírné rozcvièení svalù, které
vede k aktivaci svalového systému. Zde je
vhodné krátké poskakování, pobíhání, cvièení
na nestabilních plochách, cvièení na míèích a
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Boèní pohled na pohybový segment páteøe. Pruná funkce disku jako
tlumièe axiálního tlaku a nárazù, osa otáèení v meziobratlovém kloubu a pruná funkce transversospinálních a interspinálních svalù a
vazù, které èásteènì eliminují tlak na ploténku (podle Junghanse a
Kapanjiho).

.3
Konstituèní
generalizovaná
hypermobilita, tzv. ligamentová laxita se
vyskytuje u ménì ne 1% populace. Jedná se
o suspektní poruchu mezenchymu. Horní
hranice normálního rozsahu pohybu je
patogeneticky významná a má špatný
prognostický faktor.
4. Pøirozená hypermobilita , která se
vyskytuje v dìtském pøedkolním vìku hlavnì
u dívek, do 15 let postupnì mizí. Zde patøí i
tréninkem udrovaná hypermobilita u
nìkterých
sportovcù,
jako
jsou
napø.gymnastky, krasobruslaøky, tenistky, ale
i hokejoví brankáøi.
Segmentová projekce bolesti v oblasti hrudní páteøe

senzomotorická stimulace. Prospìná je
tonizace svalù vemi prostøedky, jako jsou
ranní støídavé sprchy, kneippování,
frotýrování, hlazení èi jemná masá suchou
rukou.
V pøípadì ligamentových bolestí èi k jejich
prevenci lze pouít u hypermobility v oblasti
krèní a bederní rovnì pasívních podpìrných
pomùcek ke zlepení nedostateèné stabilizaèní
funkce hypermobilní páteøe. Je to napø. pøi
anteflexní bolesti hlavy podpùrný límec
(Schantzùv) nebo pevný pánevní pás dle
Biedermanna a Cyriaxe u pánevních
ligamentových bolestí.

Bolest v oblasti hrudníku znepokojuje pacienta
i lékaøe. Bývá nejèastìji lokalizována
v rùzných oblastech hrudníku, mezi lopatkami,
v interkostálním prostoru, ale také v oblasti
hypochondria nebo epigastria. Vdy je nutno
pøedevím vylouèit kardiální pùvod bolesti.
Extrakardiálních pøíèin bolestí v oblasti
hrudníku je celá øada. Bývá to pøedevím bolest
kosternì svalová a ligamentosní. Do oblasti
hrudníku se vak velmi èasto propaguje rovnì
bolest biliární, ulkusová, esofago-gastroduodenální, ale také pankreatická, renální èi
pseudoviscerální. Pomìrnì èastá je rovnì
bolest zánìtlivá, a to pøi herpes zoster.
Nebezpeèné je pøedevím to, e vnitøní orgán
mùe simulovat pøímo nìkteré úseky pohybové
soustavy. Vnitøní onemocnìní pøitom pùsobí
vznik reflexních zmìn v daných segmentech
pohybového ústrojí. Tyto zmìny èasto
pøetrvávají i po stabilizaci poruchy vnitøního
orgánu. Progrese tìchto reflexních zmìn mùe
být známkou opìtovné recidivy vnitøní
choroby. Páteø mùe i opaènì simulovat vnitøní
orgán. Pøi závanìjích deformitách se stává
hlavní pøíèinou vzniku interních onemocnìní
(napø. cor kyphoscolioticum, aj.).
Vdy je nutné uvaování v souvislostech a
rovnì pøi potíích v oblasti hrudníku je
nezbytné vìnovat pozornost jak C/Th, tak Th/
L pøechodu. Th/L pøechod je rovnì místem
maximálních klinických projevù rotace trupu.
A naopak, správné oetøení hrudní páteøe je

Podle Sachseho se hypermobilita dìlí do 3
skupin:
1. Asi u 10% populace se vyskytuje lokální
hypermobilita, jejím pøíkladem je
kompenzaèní segmentová hypermobilita,
zejména v oblasti hrudní páteøe. Tato lokální
hypermobilita bývá lokalizována v sousedství
blokád a je souèasnou kompenzací blokády
sousedního segmentu. Mùe vznikat po
mikrotraumatech èi násilné kloubní mobilizaci
a bývá omezená na jeden nebo více sousedních
segmentù
.2
Generalizovaná
patologická
hypermobilita se vyskytuje u geneticky
determinovaných nemocí pojivové tkánì, u
poruch metabolismu aminokyselin, u nemocí
nervových èi u nìkterých revmatických
chorob.
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podmínkou úspìné léèby i tìchto hranièních
segmentù. C/Th pøechod zahrnuje segmenty
C6 - Th2. Této oblasti musíme vìnovat
pozornost u cervikobrachiálního syndromu,
kde bývá nejen bolest v oblasti ramene, ale také
èastá úèast prvních eber. Výrazné reflexní
zmìny pozorujeme od okraje erektorù a
k axile, na lopatce v prùbìhu m. supraspinatus
i infraspinatus, zmìny jsou patrné na m.
trapezius, horním úponu m. deltoideus a
mohou smìøovat a na m. biceps brachii a obì
strany proximálního pøedloktí.
U levostranného cervikobrachiálního
syndromu je pak nutno vylouèit akutní infarkt
myokardu.
Setkáváme se zde rovnì se syndromem horní
apertury hrudní, dochází ke zøetìzení se
syndromem karpálního tunelu. Èasté jsou
spasmy mm. scaleni a m. subscapularis.
Pøevládá horní typ dýchání, svalový
hypertonus se vyskytuje v oblasti mm.
pectorales, trapézových svalù, kývaèù,
výkacích svalù, m. levator scapulae, krátkých
extenzorù hlavových kloubù, zvýené napìtí
je i v oblasti horního bøicha. V dùsledku toho
je neúmìrnì pøetìována oblast hlavových
kloubù, C/Th pøechodu, spolu s horními ebry
a horní hrudní páteøí. Krèní páteø tak
prostøednictvím pomocných dýchacích svalù
zvedá celý hrudní ko, je zde typické zvedání
ramen pøi nádechu (tzv. gotická ramena),
hrudník se ménì nebo vùbec neroziøuje od
pasu, bøicho se nìkdy pøi inspiriu paradoxnì
vtahuje, dochází k pøetìování íjových svalù
a krèní páteøe, v dùsledku èeho se tato
pøetíená svalovina mezi rameny a krkem
zvedá ve tvaru gotického oblouku. Pøenesená
úponová bolest bývá nejèastìji lokalizována
do oblasti linea nuchae, laterální hrany trnu C2,
atlasu, výraznì také do sternokostálního
spojení a k vnitønímu konci klíèku, citlivá je
horní hrana lopatky a úhel horních eber.

Na zadní stranì hrudníku je výrazný svalový
hypertonus v celé oblasti íje pod linea
nuchae, na obou horních
èástech trapézù, pod høebeny lopatek,
paravertebrálnì podél okrajù lopatek. S tìmito
reflexními zmìnami mohou mít souvislost
napø. asthma bronchiale, spastická bronchitida,
chronická tracheobronchitida, stavy po
zánìtech plic a plicních operacích.
Pro úplnost je rovnì nutné se zmínit o
pomìrnì èasté svalové dysbalanci, tzv. horním
zkøíeném syndromu (podle Jandy). Jednak
jde o dysbalanci mezi zkrácenými horními
fixátory a oslabenými dolními fixátory
ramenního pletence, co se podílí na utváøení
tzv. gotických ramen a pøetíení krèní páteøe.
Dalí dysbalance je mezi oslabenými
mezilopatkovými svaly a zkrácenými mm.
pectorales, co má podíl na vytvoøení postury
s kulatými zády a pøedsunuté drení ramen.
Zvýením hrudní a dolní krèní kyfózy dochází
k hyperlordóze hlavových kloubù s typickým
pøedsunutým drením hlavy a pøetíením
krèní páteøe. V dùsledku rotace lopatky se
èásteènì mìní i funkèní osa glenohumerálního
skloubení. Koneènì je zde jetì dysbalance
mezi oslabenými hlubokými krèními flexory
a zkrácenými extenzory íje, co vede
k cervikální hyperlordóze. U horního
zkøíeného syndromu dominuje horní typ
dýchání.
Dochází zde ke støídání jakýchsi vrstev
hypertrofických a hyperaktivních svalù
s vrstvami svalù oslabených. Kaudálnì pod
hypertrofickými horními fixátory ramenních
pletencù jsou oslabené dolní fixátory lopatek
a mezilopatkové svaly. Dále pak kaudálním
smìrem následuje vrstva pøetíených erektorù
v thorakolumbální oblasti, pod nimi jsou pak
oslabené bederní erektory a gluteální svaly.
Janda toto støídání vrstev svalových dysbalancí
oznaèuje jako tzv. vrstvový syndrom.
Do oblasti hrudníku ale mùe docházet také
k propagaci viscerální bolesti, její pùvod je
v iritaci vnitøních orgánù, která mùe vyvolat
ve svalu vegetativnì s vnitøním orgánem
souvisejícím. Jsou to tzv. Headovy nebo
Mackenziovy projekèní zóny, typické pro
urèité orgány, které mohou mít jednak

Pøi onemocnìní dýchacího systému jsou
reflexní zmìny oboustranné. Na pøední stranì
hrudníku
podél
obou
mm.
sternocleidomastoidei, po obou stranách
sterna, nad klíèky, na laterálních stranách mezi
pøední a zadní axilární èarou v 6.- 9. meziebøí.
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charakter hyperalgické zóny (HAZ), nebo jen
hyperalgického bodu (HAB). Oblast pøechodu
Th/L, tj. segmenty Th 10 - L2 odpovídá
segmentùm renálním. Zaèátek bolesti, její
pùvod je v segmentech ledvin, bývá po rotaènì
anteflexním pohybu trupu. Bolest je
lokalizována v køíi, interskapulárnì nebo v
thorakolumbálním pøechodu. Pøítomny jsou
svalové spasmy mm. erectores spinae Th/L
úseku, m. quadratus lumborum, m. psoas a
bøiních svalù.

cervikobrachiálního syndromu a jsou patrné
jednostranné reflexní zmìny vlevo. Pøi
onemocnìní srdce (stavy po infarktech
myokardu, stenokardie, angina pectoris, stavy
po operacích srdce) je v thorakální oblasti
nutno hledat pøedevím tyto reflexní zmìny:
a) na zadní stranì hrudníku a pouze vlevo
jsou reflexní zmìny pod høebenem
lopatky, mezi páteøí a okrajem lopatky,
nad dolním úhlem lopatky a podél
eberního oblouku,
b) na pøední stranì hrudníku a opìt pouze
vlevo jsou reflexní zmìny v horní èásti
m. trapezius, na dolním úponu m.
sternocleidomastoideus, parasternálnì, v
pøední
axilární
èáøe,
mezi
medioklavikulární a pøední axilární èárou,
3 prsty pod processus xiphoideus mírnì
laterálnì a podél eberního oblouku.
Naopak u vertebrogenních poruch a prostého
vertebrokardiálního syndromu jsou reflexní
zmìny oboustranné, plurisegmentální, bývá
èastá pøevaha Th blokád v oblasti Th 4  6.
Jsou patrné svalové spasmy a hyperalgické
zóny v segmentech Th 4 – 8.
Pro upøesnìní diferenciální diagnostiky
pùvodu bolesti na hrudníku lze vyuít
manévry sec. Epstein, Gerber a Borer.
Vyvolání èi dalí zhorení bolesti vlivem tìchto
manévrù potvrzuje její extrakardiální pùvod:
a) provedení horizontální flexe (addukce) pae
pøes prsa a maximální otoèení hlavy k
pøíslunému rameni (na stranu addukované
pae), b) kolmý tlak na hlavu pacienta, c) tzv.
crowing rooster maneuver: tah paí nazad
nahoru a souèasný pohled pacienta kolmo
vzhùru.
Pøi extrakardiálním pùvodu bolestí je nutno
vìnovat pozornost èetným reflexním zmìnám,
které mohou pøispìt k diferenciálnì
diagnostickému upøesnìní.
Reflexní zmìny thorakální oblasti pøi
nemocech jater, luèníku a luèových cest
(pøedevím cholelithiáza, stavy po operacích
luèníku, biliární dyskinéze):
a) na zadní stranì hrudníku pouze vpravo
jsou patrné reflexní zmìny v oblasti horní
èásti m. trapezius, poblí horního úhlu
lopatky, v místì dolního úhlu lopatky, v

Pro diferenciální diagnostiku je nutné si
uvìdomit orgánovou projekci v samotných
hrudních segmentech Th 3  Th 9. Projekce
srdce je v segmentech Th 3 - 5, jícen Th 4  5,
aludek Th 8, projekce ulkusové nemoci se
lokalizuje do segmentu Th 4  6, projekce jater
a luèníku pak do segmentu Th 8-11. Tato
segmentová lokalizace vysvìtluje èastou noèní
hladovou
bolest u vøedové choroby duodena, kterou
pacient pociuje interskapulárnì. Projekce
tenkého støeva je v segmentech Th 8  10,
tlustého støeva Th 10 - 11, ledvin a varlat Th
10  12, L1, moèového mìchýøe Th 12. Do
tìchto zón pacient uvádí projekci rùzných
pocitù, bolesti, zvýené citlivosti, nebo se zde
nacházejí zmìny tonusu, známý napø. défense
musculaire pøi akutní appendicitidì.
Bolest lokalizována do torakálních segmentù
má jednak charakter tzv. primární bolesti, které
odpovídá napø. bolest u juvenilní kyfózy.
Daleko èastìjí pak je sekundární bolest, na
které se mohou podílet primární poruchy
cervikální, primární poruchy lumbosakrální a
primární poruchy viscerální. Klinicky zde pak
dominuje omezení extenze, vázne lateroflexe
ke stranì viscerální poruchy a u ploché hrudní
páteøe bývá omezena flexe. Èastá je pak ji
zmínìná interskapulární bolest, která mùe být
jak cervikálního, tak torakálního i
thorakolumbálního pùvodu.
Diferenciální diagnostika kardiálních a
extrakardiálních bolestí hrudníku
Pro ischemickou chorobu srdeèní svìdèí
pøedevím bolest lokalizována pøevánì vlevo,
èasto je pøítomen obraz levostranného
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charakterizován subjektivním pocitem tíe,
je nemoné hluboké inspirium, stav doprovází
èastý neklid a palpitacemi, parestesie rukou a
nohou, periorální parestesie, je pøítomná
prekordiální bolest a retrosternální tlak.
Pøíèinou jsou funkèní poruchy a únava
mezieberních svalù.
Prekordiální køeè (precordial crush, catch,
cramp) je typická dramatickým, prudkým, a
velmi krutým nástupem, má sekundové a
minutové trvání, hrudník není bolestivý na tlak.
Pøíèinou je komprese mezieberních nervù,
která mùe být vyvolána chabým (relaxaèním)
sedem, napø. v nevhodném, hlubokém køesle.
Zlepení pøináí úlevový manévr, a to pøechod
do sedu se vzpøímeným drením trupu a
intermitentní Valsalvùv manévr.
Sternální syndrom (Brügger) doprovází
pomìrnì intenzivní sternokostální a
sternoklavikulární bolest. Pøíèinou je zejména
algická reakce organismu pøi kyfotickém
drení trupu.
Diferenciálnì diagnosticky je nutno jetì
odliit tzv. kostochondrální pøíèiny bolesti na
hrudníku, mezi které pøedevím patøí:
Tietzeho syndrom se vyznaèuje bolestí,
palpaèní citlivostí a otokem kostochondrálních
a kostosternálních pøechodù.
Kostochondrodynie je typická oboustrannou
bolestí kostosternálního spojení, není vak
spojena se souèasným otokem.
Slipping rib syndrome je typický prudkou,
píchavou bolestí ve ventrální dolní polovinì
hrudníku. Jedná se o bolest klidovou, i bolest
pøi pohybu. Pøíèinou je abnormální
pohyblivost dolních eber, která nemají klouby
a jsou spojena s obratli syndesmosou.
Diferenciální diagnostiku usnadní tzv. hooking
maneuver, co je vyvolání algické reakce
laterálním tahem dolních eber tímto
diagnostickým hmatem.

zadní axilární èáøe, pod dolním okrajem
lopatky a podél eberního oblouku,
b) na pøední stranì hrudníku opìt pouze
vpravo jsou reflexní zmìny v oblasti
horní èásti m. trapezius, v místì dolního
úponu m. sternocleidomastoideus, v
pøední axilární èáøe ve výi xiphoideu,
podél eberního oblouku nazad a nad
zevním okrajem pøímého bøiního svalu
v úrovni eberního oblouku a rovnì nad
pupkem.
Reflexní zmìny pøi onemocnìní aludku
(chronická gastritida, pyrosis, vøedová choroba
aludku a duodena, stavy po operacích
gastroduodena) pøevaují v thorakální oblasti
vlevo:
a) na zadní stranì hrudníku jsou reflexní
zmìny v horní èásti m. trapezius vlevo,
pod axiální èásti høebene levé lopatky,
v oblasti dolního úhlu lopatky vlevo a
paravertebrálnì pod dolním úhlem
lopatky vlevo,
b) na pøední stranì hrudníku jsou reflexní
zmìny v horní èásti m. trapezius vlevo,
v oblasti
dolního
úponu
m.
sternocleidomastoideus, vlevo pøi
eberním oblouku v medioklavikulární
èáøe, vlevo od støední èáry 2 a 4 prsty
pod xiphoideem, ikmo vzhùru od levého
okraje pøímého bøišního svalu nad
pupkem.
Reflexní zmìny pøi onemocnìní proximální
èásti tenkého støeva pøevaují v thorakální
oblasti vpravo:
a) na zadní stranì hrudníku jsou moné
reflexní zmìny i v horní èásti m. trapezius
vpravo a paravertebrálnì vpravo, a
k dolnímu úhlu pravé lopatky,
b) na pøední stranì hrudníku jsou reflexní
zmìny pod pupkem vpravo od støední
èáry a vpravo pøi eberním oblouku.

Typické anamnestické souvislosti funkèních
poruch v oblasti hrudní

Diferenciální diagnostika funkèních poruch
svalového a ligamentosního aparátu
v oblasti hrudníku

Vývoj tìchto poruch je postupný, projevují se
v rùzných etáích hybného systému, èasto
jednostrannì. Je nutno si uvìdomit, e páteø
spojuje i zdánlivì nesouvisející a vzdálené

Primární
hyperventilaèní
syndrom
(hyperventilation syndrome - Wheatley) je
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struktury. Potíe mají chronicko intermitentní
prùbìh, typická bývá závislost na
mechanických vlivech, uplatòují se zde faktory
pohybu, polohy, zátìe, kale, znaèný význam
mají provokaèní a úlevové faktory. Vdy musí
být dominantní a zásadní otázka, která se
zabývá vznikem potíí pøi èem? a nikoliv po
èem? Stejnì tak je dùleitá otázka symetrie èi
asymetrie symptomatologie, pøièem dosaení
symetrie mùe být povaováno za kritérium
úspìnosti léèby.
Nìkteré poruchy v oblasti hrudní páteøe mají
své specifické vìkové souvislosti. Tak napø.
juvenilní osteochondróza je typická pro
adolescenty, v pozdìjím vìku je nutno
uvaovat o ankylozující spondylitidì, ve
støedním vìku zaèínají dominovat diskopatie,
v pozdìjím vìku a pøedevím u en se stává
velmi rizikovou osteoporóza. Nelze zapomínat
ani na rizika moné malignity a samozøejmì
na vývoj èetných degenerativních zmìn a
pokození, a to nejen v oblasti spondylogenní,
ale i na nosných kloubech.
Podcenit nelze ani øadu dalích
anamnestických souvislostí. Jsou to pøedevím
pracovní, sportovní èi jiná traumata
v anamnese, pùsobení vlivù prostøednictvím
vegetativní nervové soustavy, vlivù poèasí,
teploty, infekcí, vnitøních nemocí, alergie,
menses a dalích. Pozornost je nutno vìnovat
i otázce paroxysmálnosti, a to zejména u
pseudoviscerálních bolestí hlavy, závrativých
stavù a nìkterých bolestí lokalizovaných
v oblasti hrudníku a bøicha. Ve vech tìchto
diferenciálnì diagnostických úvahách je si
nutno stále uvìdomovat, e páteø je jakousi
èervenou nití, která spojuje i zdánlivì
nesouvisející struktury.
Je nutno si uvìdomit, e bolest má ochrannou
funkci, která by mìla zabránit pokození
pohybových struktur v dùsledku jejich
pøetíení, ke kterému velmi èasto dochází zcela
vìdomì. Proto umístìní receptorù bolesti
v tìchto rizikových strukturách (napø svaly,
lachy, vazy, úpony, annulus fibrosus disku,
apod.) má význam vèasného biologického
varovného systému, který samozøejmì pøi
neadekvátním pøetíení zákonitì selhává.

Jedná-li se o chronické pøetìování, má i bolest
charakter chronické bolesti.
Následky nocicepce velmi èasto nebývá jen
bolest, ale èasto také psychická zátì a její
progrese. To je dùsledkem dalí skuteènosti, a
sice e pohybová soustava je efektorem
psychiky i limbického systému. Z tohoto
dùvodu je nedílnou souèástí komplexní terapie
relaxace, nejen svalová, ale i psychická.
Svùj význam zde má i farmakologická terapie
bolestí na hrudníku. Je vak nutno si uvìdomit,
e u funkèních poruch má pouze podpùrný
význam, farmakoterapie sama o sobì funkèní
poruchu nenormalizuje. Hlavním cílem je
pokusit se zvýit práh vnímání bolesti a zmírnit
vegetativní poruchy. Podcenit nelze riziko
návyku. U larvovaných depresí má podání
antidepresivních preparátù své opodstatnìní.
Vdy je nezbytná opatrnost u kortinozoidù,
stejnì tak u myorelaxancií v pøípadì
hypermobility.
Literatura
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

92

BRÜGGER, A.: Das Sternale Syndrom.
Bern: Huber, 1971
BRÜGGER, A.: Zdravé drení tìla bìhem
dne. MUDr. Alexander Kollmann, Praha
1995
CAPKO, J.: Základy fyziatrické léèby.
Grada Publishing, Praha, 1998
GÚTH, A. a kol.: Výchovná rehabilitácia
alebo Ako uèi kolu chrbtice. LIEÈREH
GÚTH, Bratislava 1999.
HORNÁÈEK, K. - THURZOVÁ, E.:
Dynamizácia sedu – prevence bolestí
chrbta. Rehab. fyz. Lék., 4, 1998, 152 154
JANDA, V.: Základy kliniky funkèních
(neparetických) hybných poruch. Brno,
IDVPVZ 1982
KOLÁØ, P.: Autochtonní muskulatura.:
Refresher kurs v myoskeletální medicínì,
Olomouc, 23. 2. 2001
KOLÁØ, P.: Diferenciace svalové funkce
z hlediska posturální podstaty. Medicina
Sportiva Bohemica et Slovaca, 1996

Rehabilitácia, Vol. 35, No. 2, 2002

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

KOLÁØ, P.: Senzomotorická podstata
posturálních funkcí jako základ pro nové
pøístupy ve fyzioterapii. Rehabilitácia,
Vol. 30, No.1, 1997
KOLÁØ, P.: Význam vývojové
kineziologie pro manuální medicínu.
Rehabil. fyz. Lék., 4, 1996, 152-155
KROBOT, A.: Clinical application of
“locomotor chains”. Rehabilitácia, Vol.
30, No. 1, 1997
KØÍ, V.: Kybernetická a mechanická
teorie vertebrogenních potíí pouitelná
v rehabilitaci a ke komunikaci
s pacientem. Rehab. fyz. Lék., 3, 1998,
101 - 106
LEWIT, K.: Functional Pathology of the
Motor Systém. Rehabilitácia 10-11,
Suppl. 1975
LEWIT, K.: Manipulaèní léèba
v myoskeletální medicínì. J.A.Barth
Verlag, Heidelberg-Leipzig, ÈLS JEP,
Praha 1996
LEWIT, K.: Nìkterá søetìzení funkèních
poruch ve svìtle koaktivaèních svalových
vzorcù na základì vývojové neurologie.
Rehabil. fyz. Lék., 4, 1988, 148 - 151
LEWIT, K.: Rehabilitace bolestivých
poruch pohybové soustavy. Rehab. fyz.
Lék., 1, 2001, 4-17
LEWIT, K.: Vztah struktury a funkce
v pohybové soustavì. Rehabil. fyz. Lék.,
3, 2000, 99-101
MATOUŠKOVÁ, J. - NIEDERLE, P.:
Bolesti na hrudi. Prakt. Lék., 80, 2000,
Suppl. 1, 8 -10
MIKULA, J.: Bolesti v køí•i v dùsledku
pøetí•ení a segmentové dysfunkce.
1. Severomoravské spinální dny,
Karviná 28.-30. 5.1999
MIKULA, J.: Cervikokraniální a
kraniomandibulární syndrom jako
pøíèina bolestí hlavy a nìkteré moderní
metodiky léèení. IX. Konf. Spol. rehab. a
fyz. medicíny, Jáchymov 1998
MIKULA, J.: Funkèní poruchy hybného
systému  èastá pøíèina extrakardiálních
bolestí hrudníku. Rehabilitácia, 21, 1988,
3, 159  163,

22. MIKULA, J.: Postural insufficiency in the
thoracic syndrome. In: Abstracts.
Rheumatologic conference with
international participation. Trenèianske
Teplice, 1988,
23. MIKULA,
J.:
Pøíklad
léèby
vertebrogenních torakalgií. Fysiatr.
Vìstn., 65, 1987, 2, 64-71,
24. MIKULA,
J.:
Thorakalgie
extrakardiálního pùvodu. Pracovní dny
fyziatrie, balneologie a léèebné
rehabilitace, Luhaèovice 1993,
25. MIKULA. J.: Strategie, taktika,
diagnostika a terapie v oblasti hrudní
páteøe a •eber. Kurz myoskeletální
medicíny
SPAM, Bratislava,
21.10.2000
26. MUCHA, C.: Fyzikálna terapie a
bolestivé syndrómy v oblasti chrbtice.
Rehabilitácia, Vol. 34, No. 1, 2001
27. NERADÍLEK, F.: Funkèní poruchy
pohybového
ústrojí
z pohledu
myoskeletární medicíny a algeziologie.
Prakt. Lék., 80, 2000, Suppl. 1, 16  24
28. RAŠEV, E.: Škola zad. DIREKTA, Praha
1992
29. VÉLE, F.: Kineziologie posturálního
systému. Skripta UK, Praha 1995
30. VÉLE, F.: Kineziologie pro klinickou
praxi. Grada Publishing, Praha 1997
Práce byla publikovaná v Lékaøských listech
(ZdN - ÈR), è. 29, 20.7.2001, s. 6 -10.
Adresa autora: J. M., Rehabilitaèní ústav
Hrabynì, Èeská republika

OZNAM
pecializovaný lieèebný ústav Marína, . p.
Kováèová usporiada v dòoch
12. 9. - 14. 9. 2002
tradiènú odbornú akciu, ktorá sa koná
kadé dva roky:
Rehabilitácia v pediatrii V. na Po¾ane.
Intormácie: M. Chylová
Tel.: 045/5445316
e-mail: marina @zv.psg.sk

93

Putz, M.: The element nature in the therapy  gardentherapy from the ergotherapeutic point view

ELEMENT PRÍRODA V TERAPII - V ZÁHRADNEJ
TERAPII Z ERGOTERAPEUTICKÉHO H¼ADISKA
Autor: M. Putz
Pracovisko: Dipl. ergoterapeutka , v súèasnosti pracuje na úseku vzdelávania na Akadémii pre
ergoterapiu v Rakúsku . Je èlenkou Thrive (GB) a Nemeckej spoloènosti pre záhradníctvo a
terapiu.

Súhrn
Autorka podáva vo svojej práci krátky preh¾ad ergoterapie v záhrade.
Záhradná terapia  vyuívaná v ergoterapii  nemôe by nikdy isolovaným opatrením. A
práve to je to napínavé a nároèné pre ergoterapeuta: interdisciplinárna spolupráca s
fyzioterapeutmi, logopédmi, lekármi, oetrovate¾mi, psychoterapeutmi, psychológmi, pedagógmi,
záhradníkmi a architektami, príbuznými a dobrovo¾nými pomocníkmi. Záhradná terapia môe
by èasovo obmedzeným opatrením rehabilitácie - ak ¾udia v lieèebným ústavoch odhalia
novú kvalitu ivota
Pod¾a pracovnej oblasti vyaduje od ergoterapeuta ve¾kú flexibilitu, záujem o záhradníctvo
alebo fundované záhradnícke vzdelanie. V tejto súvislosti by mohol by anglický model
príkladom: ergoterapeuti tam majú monos získa po troch rokoch túdia popri zamestnaní
diplom záhradného terapeuta.
K¾úèové slová: záhradná terapia  ergoterapie - rehabilitátcia
Putz, M.: The element nature in the therapy  gardentherapy from the ergotherapeutic point view

Putz, M.: Das Element Natur in der Therapie Gartentherapie aus ergotherapeutischer Sicht

Summary

Zusammenfassung

A short overview on ergotherapy in garden is given by the author in this paper. Gardentherapy 
used in ergotherapy  can never be an isolated
measure. And this is exciting and challenging for
ergotherapeutics: interdisciplinary cooperation
with physiotherapy, logopaedia, physician, nurses,
psychologists, gardeners and architects, relatives
and volunteers. Gardentherapy could be temporary limited to the rehabilitation  but the people will
discover a new quality of life. Depending on work
field it requires from ergotherapeutics great flexibility, interests in gardening but also gardner education. The english model could be used as a model
in this relation: ergotherapeutics have the possibility to win a diploma for the gardentherapy after
three years of education.

Gartentherapie  in der Ergotherapie angewandt
 kann nie ein isolierte Maßnahme sein. Und gerade das ist das Spannende und Anspruchsvolle für
den Ergotherapeuten: die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Physiotherapie, Logopädie, Arzt,
Pflegepersonal, Psychotherapeut, Psychologen,
Pädagogen, Gärtner und Architekten, Angehörigen und freiwilligen Helfern. Gartentherapie kann
eine zeitlich begrenzte Maßnahme zur Rehabilitation sein - oder aber Menschen in Pflegeeinrichtungen eine neue Lebensqualität erschließen.
Je nach Arbeitsbereich verlangt sie vom Ergotherapeuten große Flexibilität, gärtnerisches Interesse oder aber ein fundierte gärtnerische Ausbildung.
In dieser Beziehung könnte das englische Modell
Vorbild sein : Ergotherapeuten haben dort die
Möglichkeit, nach drei Jahren einer berufsbegleitenden Ausbildung das Gartentherapiediplom
abzulegen.

Key words: gardentherapy  ergotherapy - rehabilitation

Schlüsselwörter: Gartentherpie  Ergotherapie Rehabilitation

94

Rehabilitácia, Vol. 35, No. 2, 2002

Odovzdajte, prosím, tento list na riadite¾stve
!  Tieto slová ma prekvapili asi dva roky
po zaèatí aktivít s ergoterapiou v záhradnej
skupine. Preèo? Prili od pána M., pacienta
Opatrovate¾ského domu vo Viedni /
Klosterneuburgu, èlen záhradnej skupiny.
Písanie nebolo jeho silnou stránkou, a práve
on napísal výroènú správu riadite¾stvu! Celú
A4-stranu plnú vïaky za pomoc ( dostali sme
ïalie dve vyvýené hriadky ) a za spoluprácu
- s personálom a s èlenmi skupiny.
Na konci správy bolo napísané: ...Konèím
s nádejou, e na budúci rok budeme
pokraèova v práci v plnom zdraví a s
idealizmom! S úctou J.M. a M. P. Bolo
prejavom ve¾kej dôvery, e pán M. podpísal
hneï aj za mòa! Z poslednej vety je zrejmá
rados a nádej v nový, naplnený rok 
v opatrovate¾skom dome.
Ako mohol ma záitok prírody v spoloènosti
skupiny taký silný, pozitívny vplyv na fyzický,
psychický a intelektuálny stav tohoto pacienta?

(teda pomoci pri lieèení a rehabilitácii), je
dobré pozorova u od vdy ivotne dôleité
spojenie èloveka s rastlinami. Vyjadri nieèo
kvetom, zbiera plody práce, vyrás
z najhorieho a dozrie, zapusti (vytrhnú)
korene, ... to sú nám známe obrazy a pojmy,
ktoré vyjadrujú, ako úzko je èlovek spojený
s prírodou v reèi, kultúre a histórii a odvdy
bol. V ko¾kých rozprávkach, príbehoch a
piesòach hrajú kvety, bylinky a stromy dôleitú
úlohu!
Rôzne pochody v prírode môu by aj pre
èloveka príkladom, nasledovaniahodným
postupom. Procesy rastu a zrenia sa u oboch
opisujú tými istými slovami. Pozorovanie
prírody a rastlín, práca s nimi pomáhajú
rozvíja dôveru vo vlastné schopnosti, p r i r o
d z e n e fungova (K. Neuberger (1)).
Rastliny majú vysoko vyvinutú vo¾u na preitie
a výborné schopnosti prispôsobova sa a
uzdravova sa. Okrem iného sú schopné
vyrobi si to, èo potrebujú na preitie: náhradné
orgány, napríklad kyslík na koreòoch pri
záplavách. Oèividné sú významné súvislosti:
kadá rastlina potrebuje priestor a oporu,

Pre lepie pochopenie úèinku a vzahu
èloveka a prírody z terapeutického h¾adiska
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Èlovek sa v záhrade r e g e n e r u j e . Záhradná
aktivita pôsobí na hektických ¾udí
upokojujúco, na neaktívnych, depresívnych
¾udí aktivujúco. P s y c h o l o g i c k ý úèinok
záhrady sa vzahuje na obnovu pozornosti a
koncentrácie. Zámerná pozornos  sa
nahradzuje n e ú m y s e l n o u p o z o r n
o s  o u.
F y z i o l o g i c k é vplyvy sú okrem iných:
krvný tlak, frekvencia dýchania a svalový tonus
klesajú, povzbudzuje sa hlboké dýchanie,
zlepšuje sa prekrvenie, svetlo pôsobí
antidepresívne, vetky zmysly sú stimulované.
Záhrada dáva príleitos, odbúra napätie
pohybom (prostredie!) a agresívne impulzy
premeni v zmysluplnú prácu.
T r v á c n o s  a z m e n a - obe tieto
kvality sa dopåòajú a udávajú rytmus, ktorý
èloveka núti dra krok.
R o z m a n i t o s  záhrady sa dá aj obmedzi,
ak by mala èloveku prerás cez hlavu.

susedstvo a ochrana jej prospievajú. Paralely
medzi ¾udským a rastlinným rastom sa nedajú
prehliadnu: vyznaèujú sa rytmami a
cyklickým priebehom, rastom a procesmi
ivota, zrenia a zániku. Tento prirodzený,
predvídate¾ný kolobeh prináa pokoj do náho
èasu rýchlych a trvalých zmien.
Z
b i o g r a f i c k é h o h¾adiska dáva
záhrada èloveku monos zamyslie sa nad
koreòmi. Záhrada sa opisuje aj ako miesto
poznania, na ktorom si ¾udia v èinnej
koncentrácii u v e d o m u j ú, c í t i a , r o z m
ý  ¾ a j ú a v y t v á r a j ú. V záhtrade (ako
upravenej prírode) môu ma ¾udia aj pocit,
e môu ma v p l y v a n a d v l á d u nad
svojim okolím. Pretvárajú a kontrolujú èas
svojho okolia. Týmto spôsobom si dokazujú,
e nie sú bezmocne vydaní na pospas
mainérii ivota (Lewis 1995). Záhrady
stimulujú k o n t a k t a p o z o r n o s ,
rastliny pozývajú ku k o m u n i k á c i i a i
n t e r a k c i i. Pri práci v záhrade môeme
pozorova, na èo pôsobíme. Rastliny reagujú.
Sme s nimi viazaní istými pravidlami. Èo o
rastlinách vieme, prenáame do primeraného
konania. Vzniká istá interakcia medzi
èlovekom a rastlinou, ako rozhovor, pri ktorom
nie sú potrebné slová.
Záhrady vzbudzujú z v e d a v o s  , sú
zásobáròami múdrosti (K. Neuberger). Práca
s rastlinami
nabáda k poznávaniu,
predpokladaniu
a vyhodnocovaniu,
sprostredkúva a vyaduje vedomosti.
Podporuje t e l e s n ý p o h y b, pobyt na
èerstvom vzduchu, môe by dobrým
dôvodom, e èlovek chce skoro za kadého
poèasia vyjs von.

V nasledujúcom zozname je celý rad aísk
terapie priradených k piatim odblastiam.
FYZIOLOGICKÁ OBLAS
Rozvoj a zlepšenie motoriky
Výdr státia a tréning rovnováhy
Rozírenie akèného rádiusu
Cvièenie pracovných metód etriacich kåby
Zlepšenie dávkovania sily
Tréning koordinácie / silový tréning
Povzbudenie
zmyslového vnímania
(vizuálneho, akustického, dotykového,
olfaktorického, chuového)
Povzbudenie telesného a priestorového
vnímania
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Èinnos môe by vykonávaná aj v stoji, aj
posediaèky alebo na kolenách. Ak sú vytvorené
vhodné podmienky, môe sa pracova aj
poleiaèky.
KOGNITÍVNA OBLAS
Tréning výkonu pamäti
Uèenie nových zruèností
Získavanie vedomostí
Zlepovanie schopnosti plánova a
rozhodova
Rozširovanie slovnej zásoby
Zlepovanie èasovej orientácie / orientácie v
priestore
Podpora pamäovej schopnosti
Zvyovanie výdre
Rozvoj kreativity
PSYCHICKO - EMOCIONÁLNA OBLAS
Rozvoj osobnosti
Podpora sebaúcty a sebadôvery
Vzbudenie záujmu a radosti z budúcnosti
Odbúranie agresií
Monos sebavyjadrenia
Pocit by ivý a cíti sa èasou prírody
Výmena úloh: pacient je dávajúcim,
ošetrujúcim, vytvárajúcim
Cvièenie trpezlivosti
Podpora motivácie
Upokojovanie a uvo¾òovanie

Odbúranie strachu
Vzah k rastlinám a k prírode (rytmus rastu 
ivotný rytmus)
Uvedomenie si vlastných hraníc
Na nasledujúcich príkladoch by som chcela
objasni iroké spektrum vyuitia záhradnej
terapie.
PEDIATRIA
Päroèný Mark (2) je pacientom na
onkologickom oddelení, depresívny a
utiahnutý. Pochádza z problematických
sociálnych pomerov, nikto ho nenavtevuje,
neopúa ochranu poskytujúcu poste¾, ani aby
sa pohral s inými demi. Ergoterapeut má
v tejto situácii nájs s Markom cestu z tejto
izolácie. Nieko¾ko dní len púa papierové
lietadlá ponad a popod jeho poste¾, a kým
Markove zvedavé oèi predsa len nevykuknú
spod prikrývky. Ïalí krok: èítanie poviedky.
V jednej poviedke vystupuje zajac a mrkvièka.
To viedlo k mnohým otázkam o pestovaní
mrkvièky, èosi úplne nové pre chlapca. Spolu
potom premý¾ali, nieèo vypestova na
parapetnej doske- ak Mark s¾úbi, e pravidelne
vstane a bude polieva! Mark mohol
nama¾ova misku, naplni ju vatou, navlhèi
ju a zasia semienka paítky. Aké to bolo pre
neho vzruujúce pozorova, ako semienka
zaèali rás a vytvárali sa z nich malé zelené
rastlinky. Bolo ve¾mi dôleité, aby ich Mark

SOCIÁLNA OBLAS
Podpora schopnosti kontaktu a komunikácie
(bod kryštalizácie - rastlina)
Interakcia: s rastlinami - sú menej hrozivé ako
¾udia s ¾uïmi - primárne nie je podmienkou,
dá sa pomaly navádza
Podpora schopnosti kooperácie (v tíme) ,
identifikácia v skupine
Sluba  práca pre iných
Zlepovanie oh¾aduplnosti, tolerancie
OBRAZ O SEBE A ZAOBCHÁDZANIE
S VLASTNÝM JA
Silnejie vlastné uvedomenie a monos na
zamyslenie
Presadenie sa
Uvedomenie si vlastného vplyvu
Pocit uitoènosti, zmysluplného konania
Rozvoj pocitu zodpovednosti
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kadý deò polieval. Potom zaèal o svojich
rastlinkách rozpráva so sestrièkami.
O týdeò neskôr sa rozhodli: Rastlinky bolo
treba pristrihnú, lebo boli u pridlhé.
Dostali sa na sendviè, ktorý Mark jedol  jeho
prvé jedlo po týdòoch. Bolo to veselé. Ïalí
krok bol, keï sa u odváil ís za ostatnými
demi do herne. Mark sa cítil dos bezpeène a
silne. Nauèil sa o nieèo stara, chcel vedie
viac a porozpráva to ostatným deom. Aj keï
Mark o nieko¾ko týdòov neskôr zomrel 
v týchto posledných týdòoch spoznal úplne
novú kvalitu ivota.
Záhradníèenie v tomto prípade nevyadovalo
záhradu ani zem. Proces prípravy  siatia 
opatery  zberu úrody prebehol v priebehu
krátkej doby. Rozhodujúce pre úèinok terapie
bolo poui ivé médium rastlinu v správnom
èase.

Prácami môu by okrem iného:
 zhotovenie kalendára roèných období
 ma¾ovanie plánov pre minizáhradku a ich
budovanie
 siatie eruchy na vatu
 návteva stanice predpovede poèasia a
zaznamenávanie denných teplôt
 zhotovovanie ve¾konoèných a adventných
vencov
Pre výber rastlín platia rôzne kritériá: Dôleité
je, aby neboli jedovaté, aby mali zaujímavé a
kontrastné truktúry listov, aby mali praktické
vyuitie, farbu a vôòu. Sú rastliny, názvy
ktorých skrývajú príbeh (vianoèná rua), a
rastliny, ktoré majú pôvod v rôznych kútoch
zeme. To skúma a vedome poznáva môe
pomôc vytvára mosty medzi inými kultúrami
a podporova integráciu. Ete jeden dôleitý
bod: Sú rastliny, ktoré zvlá priahujú urèité
zvieratá, napríklad motýle. Aj tieto mono so
záujmom pozorova! Napájadlo pre vtáky,
krmítko v zime zahrnú aj svet zvierat do
priestoru terapie a záitkov  do záhrady.

Na klinike v Holthausene (3) sú lieèení skoro
výluène pacienti s mozgovým organickým
priechodným syndrómom(poneurochirurgických
operáciách). K rieeniu problémov detí mono
pristupova okrem iného realisticky a predsa
formou hry v oboch záhradných skupinách
(4-6 detí, 9-14-roèné ):
 na vlastnej koi zai roèné obdobia a rast
( orientácia )
 znovupoznáva rastliny (pamä, reè, koncentrácia, pozornos)
 pohyb v záhrade (motorika, zmysel pre
rovnováhu, cit pre håbku )
— narábanie s rastlinami (dotykom,
olfaktoricky, chuovo)
— rozoznávanie farieb a rozdielností kvetov
(vizuálne)

ORT OPÉDIA / R EUMATOLÓGIA
Aplikovaná ochrana kåbov a chrbtice f u nkc i o n á l n o u e
p r á c o u
v ergoterapeutickej záhrade vystihuje jadro,
ako chápu záhradnú terapiu v rehabilitaènom
centre Elisen (medzi Bielefeldom a
Hannoverom, D ) (4). Skúsenos tam ukázala,
e akceptácia enami aj mumi je ve¾mi
vysoká a pre oboch má reálny súvis so
vedným dòom. Mnohé funkcie sa dajú
trénova, napr. aj zohýbanie, dvíhanie a
nosenie. Pretoe je tu v hre ruèná práca, je aj
pre ochranu kåbov ruky iroké pole vyuitia.
Pacienti prichádzajú na cvièenie a trénovanie
do záhrady v skupinách po pä a do sedem
osôb. Pretoe príprava a upratovanie vyadujú
relatívne ve¾a èasu, sú záhradné termíny jeden
a dva dni v týdni. Základnú prácu v záhrade
z osobných dôvodov vykonávajú záhradníci.
Vonkají obraz terapeutickej záhrady
nezodpovedá obrazu zelenej oázy, príli èasto
sa tu prekopáva a presádza.

Ve¾ký dôraz sa kladie na jasnú truktúru
skupiny :
— Deti majú pevný záhradný stôl, na ktorom
pracujú.
 Kadé diea si vyberie dve rastliny, za ktoré
je po celý èas zosdpovedné.
— Úlohy sú jasne rozdelené do pracovných
krokov.
 Deti majú pri èinnosti úzku spoluprácu.
 Na záver sa skupina vdy prejde cez
záhradu, prièom si môu napríklad natrha
kvety.
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Pani H. B.  bývalá alkoholièka, sa vyjadrila
takto:Mám rada prácu s ivými organizmami,
prácu v prírode. Je to síce pinavá práca, ale
ivá a rôznorodá. Mení sa s roènými
obdobiami. Dávame nieèo do kuchyne, to
znamená, e moja práca má zmysel. Kadý tu
má pridelenú prácu, ktorú môe zvládnu a nie
je preaený. Záhradníctvo má zmysel a úèel,
hlavu a pätu. Vládnu tu dobré medzi¾udské
vzahy, na prvom mieste je úcta k èloveku.
Tu nemá nikto pocit, e je podradným
èlovekom. Mám rada túto prácu, lebo sa pri
nej môem pohybova. Vidím farby, cítim
dáï a poèujem vtáky, keï idem ráno do
práce.

PSYCHIATRIA
V tejto oblasti siahajú korene záhradnej terapie
èasovo najviac dozadu. Pracovnou terapiou
pestovania zeleniny bolo zaistené
samozásobovanie ústavov. Dnes pracuijú
pacienti v rámci ich rehabilitácie síce èasto pri
starostlivosti o pozemky kliniky, cielené
terapeutické nasadenie sa uskutoèòuje skôr
v dolieèovacích zariadeniach (dielne pre
postihnutých, bývanie s dozorom, denné
kliniky, farmy).
Hartmut Hohm (5), Pozemok Kliniky
Langenfeld (D), dáva za základ práce
s psychicky chorými vo svojom koncepte
nasledovné myšlienky:

Pre P L Á N O V A N I E terapeutickej
záhradnej aktivity v zásade platí:
 Cie¾ terapie sa musí dosiahnu èo
najjednoduchou aktivitou.
 Cesta, samotný proces je cie¾om, aj keï
výsledok tie k tomu patrí a je dôleitý.
— Aj pacienti, ktorí sa do projektu aktívne
nezapájajú, ale len sa prizerajú a pozorujú
profitujú duševne, psychicky a fyzicky.
 Ïalej ich treba povzbudzova, a kým sami
nie sú ochotní zapoji sa.
 Terapia jednotlivcov alebo v skupinách?
Vybra treba pod¾a cie¾u terapie a s oh¾adom
na individuálne predpoklady kadého pacienta.
 Dobré plánovanie, uskutoènenie a
preskúanie cie¾ov je pre terapeuticky
relevantné záhradné aktivity predpokladom.
 Ako terapeut musím presne pozna nároky
kadej jednej práce (analýza práce), aby som
ju mohol cielene vyui.
 Záhradný denník a písomné plánovanie
pomáhajú nestrati náväznos.
Vdy pod¾a rozsahu záhradnej terapie môe
ma zmysel vyvesi mesaèný plán: na
zdôraznenie prác roèného obdobia.
 Preh¾adný poriadok a oznaèenie náradia a
materiálu.
 Kontraindikácie musia by vyjasnené, napr.
alergie.

 Po¾nohospodárska práca má vïaka svojim
vlastným zákonitostiam a nimi urèenými
potrebami jasný vyzývavý charakter, ktorý
môe pacientom poslúi ako motivaèná
pomoc.
— Práca podmienená rytmom prírody
vyaduje pevnú a premyslenú schému (sia,
sadi, stara sa, necha rás, zbiera, poui,
preda). S tým je spojené poznanie, e práca
je nutná a neodkladná.
 Výsledky práce dávajú pocit úspeènosti a
ponúkajú monosti kontaktov pri internom a
externom odbyte.

Biologicko-dynamický
spôsob
hospodárenia sa presadzuje ako ve¾mi vhodný,
pretoe ponúka intenzívne zamestnanie a tým
aj ve¾a pracovných miest. Rozmanitosou
zvierat (vèely, sliepky,...) a rastlín (bylinky,
ovocie, zelenina, obilie,...) s oh¾adom na
vlastnosti pôdy poskytuje tento uzavretý
systém rozlièné pracovné monosti. Bioprodukty sú stále iadanejie, a tým stúpa aj
ich cena. Výluène organickým hnojením sa
zhodnocuje organický odpad, jedy sa zásadne
nepouívajú.
Doba pobytu na stanovenie záae je dva a
tri mesiace. Na úvod pracovnej terapie
prechádza kadý pacient diagnostickou
vstupnou fázou, v ktorej sa prejavia schopnosti
a deficity. Ïalie kroky a ciele stanovujú spolu
vetci, ktorí sa podielajú na rehabilitácii.
Ponuka rôznych prác dáva pacientovi monos
cvièi rôzne techniky.

GERIATRIA
Rozhovory prebiehajú v záhrade inak! 
Toto kontatovanie poèujem èasto od ¾udí,
ktorí dobre poznajú situáciu na oddelení.
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Mono v sebaochrane v rozhovoroch
obchádzajú pacienti tému SMRTI alebo ju
cynicky odbijú.
Dva faktory sú pre skupinovú prácu v záhrade
rozhodujúce: 1. Narastajúca dôvera medzi
pacientami navzájom vïaka pravidelnému
stretávaniu a spoloèným úlohám, ktorá zahàòa
ivotné skúsenosti a zdôrazòuje ich
(záhradníèenie, turistiku, príbehy, piesne,
recepty...). 2. Monos môc sa priestorovo
priblíi aj vzdiali, monos by aktívny
jednotlivo alebo v skupine. Téma smrti
v súvislosti s rastlinami má aj v ivote silné
prepojenie, je v jednom kolobehu. To
oslobodzuje, dáva monos otvorene o tom
rozpráva. Samozrejmou monosou pre toto
je spoloèná závereèná prechádzka skupiny:
Ete raz si pozrie, èo bolo urobené, plánova,
pozrie si aktuálne fotky, zbiera tipy pre
záhradu z èasopisov, ochutna úrodu, necha
na seba pôsobi pokoj a atmosféru záhrady.
iroká pôsobnos  záhrady  to nie sú len
kvety, ktoré radi pacienti darúvajú sestrièkám,
pacientom a príbuzným. Je to aj námet na
rozhovor rovnako vhodný pre susedov na izbe,
pre eny aj pre muov. Pacienti vodia do
terapeutickej záhrady návtevy a znalecky
vysvetlujú. Pre mnohých ¾udí mala práca
v záhrade, s rastlinami a pôdou u odvdy
vysokú hodnotu.
Pani Christa Berting-Hünecke (6),
ergoterapeutka v Geriatrikom centre
Hagenhof (Hannover, D) zhrnula m o  n o
s t i t e r a p i e (jednotlivo alebo v skupine)
pre pacientov s telesnými, senzorickými alebo
kognitívnymi poruchami nasledovne:
— praktické preskúšanie znovunadobudnutej
schopnosti
 nauèi sa kompenzova pretrvávajúce,
zdravotné obmedzenia
 vyskúa si doporuèené pracovné nástroje
a precovné postoje
— získavanie tipov pre zmeny vo vlastných
záhradách pre starších a postihnutých
pacientov
 spozna rados a relax zamestnaním
v prírode a s prírodou
Pre p l á n o v a n i e

a

zaloenie

T E R A P E U T I C KE J zá h r a d y
existuje ve¾a skúseností a príkladov (v.
literatúra). V zásade treba pamäta na
nasledovné :
 pod¾a monosti rovný záhradný pozemok,
inak terasy
 cesty: vetky kúty záhrady musia by bez
akostí dostupné
 írka chodníkov, dåka, záhyby, zoradenie
èasto navtevovaných oblastí
— úprava hriadok, rôzna pracovná výška:
hriadky pri zemi, vyvýšené na prácu
posediaèky a v stoji,
záhradné stoly
 vhodné pracovné nástroje, ¾ahké ruèné
náradie s rôznymi rúèkami, rôzne dlhé rúèky
 výber rastlín, vhodne pre rôzne hriadky,
rôznos farieb, foriem, období kvitnutia, jedlé
plody a
bylinky
— ochrana pred vetrom / ochrana pred slnkom
— zásobovanie vodou
 miestnos na náradie / záhradný domèek
(dlhia ivotnos), bez bariér
 odpoèívadlo
 nenápadnos: záhrada nemá vyadova u
na prvý poh¾ad zmeny
— do záhrad pre slepých boli vyvinuté
peciálne orientaèné systémy a pomôcky, aj
pre záhrady pre pacientov s Alzheimerom sú
zvlátne poiadavky
Príklad PRACOVNÉ NÁRADIE
Na prácu p o s e d i a è k y z jednej strany mono
obrobi maximálne 60 cm, z dvoch strán
maximálne 120 cm / najpohodlnejia pracovná
výka: 50  60 cm / Okraj hriadky: na niektorých
miestach irí na podopretie a na odloenie náradia
/ priestor na podloku nôh na vozíku
Pre prácu p o s t o j a è k y: priemerná pracovná
výka 90 cm, monos opretia sa event. podopretia
sa / priestor pre prsty na nohách : 10cm vysoký
Záhradná terapia  vyuívaná v ergoterapii  nemôe
by nikdy izolovaným opatrením. A práve to je to
napínavé a nároèné pre ergoterapeuta:
interdisciplinárna spolupráca s fyzioterapiou,
logopédiou,
lekárom,
oetrovate¾mi,
psychoterapeutom, psychológom, pedagógom,
záhradníkom a architektom, príbuznými a
dobrovo¾nými pomocníkmi. Záhradná terapia môe
by èasovo obmedzeným opatrením rehabilitácie -
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ak ¾udia v lieèebným ústavoch odhalia novú kvalitu
ivota.
Pod¾a pracovnej oblasti vyaduje od ergoterapeuta
ve¾kú flexibilitu, záujem o záhradníctvo alebo
fundované záhradnícke vzdelanie. V tejto súvislosti
by mohol by anglický model príkladom:
ergoterapeuti tam majú monos získa po troch
rokoch túdia popri zamestnaní diplom záhradného
terapeuta.
(1) K. Neuberger Bundesverband deutscher
Gartenfreunde, Grüne Schriftenreihe 124 : Früchte
der Gartenarbeit – pädagogische und therapeutische
Erfahrungen.
(2) SA Gibson British Journal of Therapie and
Rehabilitation, April 1996, Vol. 3, No 4 :
Horticulture as a therapeutic medium
(3)A. Bengfort Mitteilungen des Arbeitskreises für
Gartenbau und Therapie 1999
(4)Rehabilitationszentrum Elisen, Dorthopädische
und internistisch-rheumatologische Klinik. Vortrag
der Ergotherapeuten in Bremen 1998
(5) Hartmuth Hohm , Leiter der Ergotherapie
(6) Christa Berting Hüneke, Droststraße 8, D-30161
Hannover
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TESTOVÁNÍ ÚCHOPU
JAKO ZÁKLAD PRO NÁCVIK ÚCHOPOVÝCH FOREM
Autor: L. Brúhnová

Súhrn
Autorka prezentuje nìktoré myšlienky ze své práce, v ktoøé sa vìnovala úchopové schopnosti
ruky a její testování. Vychází z vývojových a anatomických poznatkù.
Z klinické praxe vyplývá, e vìtina pacientù i s tìkým zdravotním postiením, které mimo
jiné výraznì ovlivní i úchopové funkce rukou mohou a dokáí ruku jako úchopový orgán pouívat. Lze pro nì z primárních a sekundárních (popø. terciálních) úchopových forem vybrat ty,
které alespoò èásteènì zvládnou. Proto se lze domnívat, e mnoho takto postiených pacientu by
dokázalo vyuít rùzné druhy úchopu v rámci samostatnosti a sobìstaènosti, pøestoe je nepouívá. Proto je dùleité dùsledné testování úchopu a v závislosti na výsledcích nácvik tìchto úchopových forem, které je pacient schopen zvládnout. S vyuitím moderních technologií je proto
tøeba vytvoøit takový úchopový test, který objektivnì otestuje nejen úchopové schopnosti pacienta, ale i úchopové monosti pacienta a jejich vyuití v denním ivotì.
Klíèová slova: úchopová schopnost – testování - rehabilitace
Brúhová, L.: Graps testing as basis for grasping
forms training

Brúhová, L.: Das Testen des Greifens als Grundlage für die Übung der Greifformen

Summary

Zusammenfassung

Some thoughts from her own work are presented
by the author in this paper, relating to grasping
ability of hand and its testing. She is going out from
the evolution and anatomical knowledges.
It is known from the clinical practise, that majority
of severe disabled patients, with influenced
grasping function could use and are able to use
hand as a grasping organ. Therefore it is very important to test very consequently of grasping and
then training of the grasping forms, which is the
patient able to master. It is necessary to create a
grasping test to verify not only the patient´s
grasping abilities but also grasping feasibility and
its using in everyday life.

Die Autorin präsentiert einige Ideen ihrer Arbeit,
in der sie die Greiffähigkeiten der Hand untersuchte
und testete. Sie gehen aus den Entwicklungs - und
Anatomieerkenntnissen hervor. Aus der klinischen
Praxis folgt, dass die Mehrheit der Patienten mit
Beschwerden, die unter anderem auch die Greiffunktion der Hände wesentlich beeinflussten, die
Hand trotzdem als Greiforgan nutzen können. Man
kann hierfür von den primären und sekundären
Greifformen solche auswählen, die mindestens teilweise beherrscht werden können. Daraus kann
man ableiten, dass viele so betroffene Patienten
verschiedene Arten des Greifens im Rahmen der
Selbständigkeit und der Unabhängigheit nutzen
könnten, obwohl sie diese nicht nutzen. Deswegen
ist das Testen des Greifens notwendig. Auf Grund
der Ergebnisse kann der Patient die Greifformen
üben, die er leisten kann. Es ist notwendig, mit
Anwendung der modernen Technologien einen solchen Greif-Test zu entwickeln, der objektiv nicht
nur die Greiffähigkeiten des Patienten untersuchen
würde, sondern auch seine Greifmöglichkeiten und
ihre Nutzung im täglichen Leben.

Key words: grasping ability  testing - rehabilitation

Schlüsselwörter: Greiffähigkeit  Testen  Rehabilitation

Horní konèetiny u èlovìka odpovídají zadním
konèetinám ètvernocù. Z funkce pøevánì
lokomoèní, kterou sdílely se zadními konèetinami pøi quadrupedální lokomoci, u nich vzni-

kla bìhem vzpøimovacího procesu spojeného
s bipedální lokomocí potøeba úchopu.
Uchopení umonilo fixování a pøidrování
pøedmìtù. Tím vznikla schopnost manipulace
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s pøedmìty a monost jejich opracování.
Funkce úchopu souvisí úzce i s vývojem centrální nervové soustavy. Struktura a konfigurace horní konèetiny jsou jenom pøedpoklady
její funkce a vymezují monosti jejího rozsahu.
Realizace funkce samé je dána èinností nervového systému, který v rámci zákonù biomechaniky programovì i reflexnì teologickou funkci konèetiny a její strukturu si sám
v urèitých mezích podle potøeb funkce samé
danému úèelu pøizpùsobuje (Tichý 1994).
Úchop z hlediska ergonomického lze chápat
jako interakci ruky a uchopovaného pøedmìtu. Tudí musíme brát v úvahu nejen anatomické a funkèní monosti ruky jako takové
a celé horní konèetiny, ale i tvar uchopovaného
pøedmìtu a úèel úchopového manévru
v závislosti na následném pohybu. Pøi úchopu
s následným pohybem v horizontální rovinì
budeme vycházet z jiných ergonomických
pøedpokladù, ne pøi úchopu v rovinì vertikální. Mùeme pøedpokládat, e následný pohyb
v rovinì vertikální bude spíe silového charakteru, a proto se pøi úchopovém manévru
v tomto pøípadì budeme snait o ergonomicky
øeený úchop pomocí uchopovaného pøedmìtu s co nejvìtí styènou plochou. U úchopu
s následným pohybem v rovinì horizontální
budeme pøedpokládat následný pohyb spíe
obratnostního charakteru, a proto budeme usilovat o ergonomicky øeený úchopový manévr
s nìkolika meními styènými plochami (Nickel
1982). Tìmito otázkami se kromì biomedicínských oborù zabývají také obory technické, kde
jsou rùzné druhy úchopových manévrù a jejich nároènosti provedení v konkrétních podmínkách souèástí ergonometrických vlastností
pomùcek, náøadí a náèiní, se kterými se
v daném oboru pracuje. Pokud není brán na
tuto otázku dostateèný ohled, projeví se u osob
pracujících s náøadím a náèiním, které není
ergonomicky doøeené, pøíznaky únavy mnohem rychleji a ve vìtí intenzitì. I samotné
pøedmìty podléhají døívìjímu opotøebování
a mají mení ivotnost.
Ruka a její úchopová funkce tedy pøedstavuje
schopnost èlovìka manipulovat s pøedmìty.
Ruka je tedy výkonným orgánem úchopu

øízeného mozkem (Tichý 1994). Ruka se svou
úchopovou funkcí pøedstavuje i dùleitý smyslový orgán poznávací pøi hodnocení kvality
uchopovaného pøedmìtu, jeho hmotných, prostorových a povrchových vlastností, vèetnì
teploty. Úchopová funkce ruky pøedstavuje i
individualitu jednotlivé osobnosti a má nezastupitelnou funkci sdìlovací se schopností
vyjádøit komplexní informaci. Úchopová
funkce ruky se uplatòuje i pøi pouití ruky jako
nástroje vyetøovacího a léèebného (Hadraba
1997).
Øeení problému úchopu u pacientù s rùzným
postiením horních konèetin je problémem
s praktickým dopadem u postiených v denním
ivotì. Je potøeba vytvoøit na základì potøeb
konkrétního pacienta terapeutické doporuèení
pro nácvik konkrétních úchopových forem.
Toto terapeutické doporuèení lze objektivnì
sestavit pouze na základì objektivního testování. Rozdìlení jednotlivých sloek úchopù
na elementární úchopové manévry, které lze
z biomechanického hlediska analyzovat a
sestavit jejich biomechanický obraz, je teoretickým podkladem pro praktické testování na
základì biomechanického rozboru.
Na základì biomechanického rozboru úchopových forem, tzn. pojmenování biomechanického obsahu èinnosti úchopu, tedy interakce
èlovìk/okolí (ivé, neivé) lze odhalit skryté
vnitøní funkèní monosti vyvolávající urèitou
sledovanou situaci. Znalost dostateèného
mnoství vstupních parametrù (pøesné anatomické a geometrické uspoøádání, velikost
pùsobících sil, atd.) nám umoní vyuití tohoto biomechanického obsahu úchopu, jakoto
finální fáze interakce èlovìk/okolí (ivé,
neivé).
Biomechanický obsah úchopu lze analyzovat
a sestavit biomechanický obraz, který je tvoøen
geometrickými znaky, kinematickými znaky a
dynamickými znaky a je jistým odrazem anatomických a funkèních vlastností testovaného.
Geometrické znaky zobrazují prostorové uspoøádání, délku, íøku a plochu úchopu,
symetriènost a asymetriènost v geometrických
parametrech. Kinematické znaky ukazují na
èetnost výskytu kvalitního úchopu, z èeho lze
usuzovat na rychlost provedeného pohybu.
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Dynamické znaky zobrazují deformaci uchopovaného pøedmìtu, jakoto dùsledku pùsobení
akèních sil na uchopovaný pøedmìt.
Z biomechanického hlediska je tøeba vycházet
ze skuteènosti, e biomechanický obraz vzniklý pøi interakci ruky a uchopovaného pøedmìtu bude závislý nejen na tvaru a stavbì ruky
jako takové, ale i na tvaru a stavbì loketního a
ramenního kloubu a celé horní konèetiny jako
celku.
Souèasné dobì je problematika testování
úchopu v praxi omezena pouze na formu velmi
neobjektivní, a to na pozorování pacienta pøi
urèité èinnosti. Tím jsou vak hodnoceny
úchopové formy, které testovaný bìnì
pouívá, nelze vak takto zjistit jakých úchopových forem je objektivnì schopen.
Více stupòù volnosti ramene a ruky dovolují
iroký rozsah a bohatou adaptabilitu úchopu
èlovìka. Rùzná klasifikaèní schémata úchopových manévrù jsou navrhována, ale nejsou
platná jako mìøící pøedpisy zavedené v základních kategoriích tìlesné aktivity. Nìkteré studie
ukazují na preferování úchopu èlovìka pro
pøemisování pøedmìtù z místa na místo. Tímto se napøíklad zabývá studie Katedry Kineziologie Pennsylvánské Státní Univerzity
(HealthGate-Document.2000), kde bylo sledováno u testovaných pøemisování kostí rùzné
velikosti. Byla sledována velikost a hmotnost
kostí a antropometrické míry testované ruky.
Na základì tìchto ukazatelù byla vytvoøena
rovnice, jen vypovídá o úchopové formì pacienta pouívané pro pøemísování objektù.
Nálezy této studie naznaèují, e informace o
dynamických monostech ruky je definována
jako vizuální a organizaèní komplex vícestupòové volnosti (ruka  rameno) v koordinaci
jednotlivých úchopových manévrù.
Dalím pøíkladem studie zabývající se kontrolou manuálních úchopových pohybù èlovìka je studie Katedry Fyziologie Nìmecké
Sportovní Univerzity (HealthGate-Document.2000). V tomto pøípadì testované osoby
uchopují svìtelné disky palcem a ukazovákem
a testující nahrává okamitý úchopový otvor,
definovaný jako 3-D vzdálenost mezi palce a
ukazovákem. Pøi jednokrokovém pokusu
zùstává cílová velikost konstantní, pøi dvoukrokovém pokusu dochází ke zmìnì jetì

bezprostøednì po cílovém pøíznaku.
V jednokrokové odpovìdi úchopová velikost
rùznì doplòuje pohyb v konzistentní podobì.
Dvoukroková odpovìï ukazuje odliné korekèní modifikace, které následují cílové
zmìny v utajené podobì v normálním
reakèním èase. Tyto informace naznaèují rychlost a kontinuálnost akcí zahrnutých
v prùbìhu úchopové formace. Asymetrie pozorované ve dvoukrokovém pokusu indikují
zvìtující se a zmenující se úchopový otvor
v prùbìhu jednotlivé úchopové formy a jsou
kontrolovány prostøednictvím oddìlených procesù. V závìru i této studie se konstatuje, e
sama o sobì není dostateèným podkladem pro
objektivní zhodnocení úchopových moností
testovaného.
Z klinické praxe vyplývá, e vìtina pacientù
i s tìkým zdravotním postiením, které mimo
jiné výraznì ovlivní i úchopové funkce rukou,
mohou a dokáí ruku jako úchopový orgán
pouívat. Lze pro nì z primárních a
sekundárních (popø. terciálních) úchopových
forem vybrat ty, které alespoò èásteènì zvládnou (Hadraba 1997). Proto se lze domnívat,
e mnoho takto postiených pacientu by
dokázalo vyuít rùzné druhy úchopu v rámci
samostatnosti a sobìstaènosti, pøestoe je
nepouívá. Proto je dùleité dùsledné testování
úchopu a v závislosti na výsledcích nácvik
tìchto úchopových forem, které je pacient
schopen zvládnout. S vyuitím moderních
technologií je proto tøeba vytvoøit takový
úchopový test, který objektivnì otestuje nejen
úchopové schopnosti pacienta, ale i úchopové
monosti pacienta a jejich vyuití v denním
ivotì.
Literatura:
1. NICKEL, V.: Orthopedic rehabilitacion,
New York, Churchill Livingstone 1982.
2. TICHÝ, M.: Funkèní diagnostika pohybového aparátu, Praha, Tichý 1994.
3. HADRABA, I.: Protetika a ortotika, Praha,
SPN 1997.
HealthGate-Document, HealthGate.com,
18.11.2000, www.HealthGate-Document
Adresa autora: bruha@iol.cz
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XII. ZJAZD ODBORNEJ SPOLOÈNOSTI PRE FBLR
Workshop o súèasnej situácii v rehabilitácii na Slovensku
Stav súèasného slovenského zdravotníctva je
obrazom systémových a ekonomických problémov tátu, ktoré síce smerujú k úsporným
opatreniam rezortu, ale na úkor pacientov a
zdravotníckych pracovníkov. Neustále zniovanie dohodnutých objemov, finanèné limity
nemocniciam ako aj poddimenzované platby
za odporúèanú hospitalizáciu sú pre niektoré
odbory likvidaèné a rehabilitácia ia¾ medzi
ne patrí. Kolotoè problémov naviac zostrila i
novoprijatá legislatíva, týkajúca sa zdravotníckych pracovníkov a náho odboru. Z toho
vyplynula i hektická predzjazdová atmosféra,
vetiaca búrlivé diskusie rehabilitaèného pléna. Vyburcovala ho, a jej pozitívny výsledok
je - zjednotenie názorov vetkých profesijných
organizácií FBLR na Slovensku na jednotný a
nekompromisný postup v rieení súèasných
a oèakávaných problémov odboru.

spôsobom vo¾by do nového Výboru spoloènosti. Kandidátka bola vytvorená z polovice
odstupujúcim výborom a z polovice sa dala
monos doplnenia kandidátky návrhom pléna poèas XI. Zjazdu v T. Tepliciach.

V tomto irokom kontexte bol na návrh Výboru OS FBLR SLS zaradený do programu
zjazdu samostatný workshop. Tak ako sa oèakávalo - aj napriek pokroèilému ,,pozjazdovému èasu ho absolvovalo nemálo záujemcov
o rehabilitaèné dianie na Slovensku ( vrátane
úèastníkov z Èeskej republiky).

Platnos Nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti (Z.z.156/2002) a o ïalom vzdelávaní
pracovníkov v zdravotníctve (Z.z.157/2002)
vyvolala v rehabilitaènej i zdravotníckej obci
vôbec rozruch, ale i rozèarovanie. V rámci
aproximácie legislatívy sme sa stali po 5. rokoch základným odborom, ale z naich ambícií piatich nadstavbových pecializácií nám
bola z neznámych dôvodov uznaná jedine nadstavba rehabilitácie v pediatrii a akupunktúra.
Naviac sme svedkami, e rehabilitácia sa stáva rozhodnutím vlády certifikovanou èinnosou nad neurológiou a dokonca gynekológiou,
èím sa jasne definoval rukopis nariadenia.
Naastie existujú signály aj z iných odborov,
e uvedené nariadenia nezodpovedajú súèasným potrebám a monostiam uplatnenia pecialistov a z toho dôvodu je na Katedre FBLR,
Odbornej spoloènosti a hlavnom odborníkovi , aby znova navrhli pôvodné a potrebné nadstavbové pecializácie FBLR. Tie nielen môu
odbor posunu do popredia, ale naviac od ich
existencie závisí aj ohodnotenie lekára FBLR
pri jeho zaraïovaní do platovej triedy.

Workshop sa týkal viacerých problémov, ktoré by sa dali zhrnú do týchto okruhov:
1.
zahájenie volebného obdobia nového
Výboru spoloènosti FBLR SLS
2.
legislatívne otázky súvisiace s prechodom zdravotníckych pracovníkov do verejnej
sluby, zaradením do platových tried, nariadením vlády o odbornej spôsobilosti a o ïalom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve
3.
Cenový výmer Min. financií SR a jeho
dosah na odbor FBLR
4.
vytvorenie Odbornej sekcie pre fyziatriu, balneológiu a lieèebnú rehabilitáciu
Slovenskej lekárskej komory
5.
vytvorenie spoloèného orgánu zastreujúceho pecialistov odboru FBLR
Vo¾by nového výboru
Odbornej spoloènosti pre FBLR
Koncom kalendárneho roka 2001 prebehli
v súlade so stanovami SLS korepondenèným

Z platných volieb vziiel nový výbor v zloení
Doc. MUDr. Èelko J.,CSc, MUDr. Germanová Z., Doc. MUDr. Gúth A.,CSc., MUDr. Koronthályová M.,CSc., MUDr. Lorenz E.,
MUDr. Petrovièová M.,CSc., Mgr. tefíková
M., MUDr. Záleáková J., MUDr. elinský ¼.
Hlasovaním èlenov novozvoleného výboru sa
stal predsedom spoloènosti MUDr. elinský,
podpredsedkyòou MUDr. Záleáková J.
a MUDr. Koronthalyová M. a vedeckou sekretárkou Mgr. tefíková.
Legislatívne otázky

V súèasnosti boli Katedrou FBLR SPAM spolu
s OS FBLR SLS - sekcie detskej rehabilitácie,
Sekcie fyziatrov ASL a Odbornej sekcie FBLR
pri SLK spracované pripomienky k rozsahu
pecializaèných náplní, k potrebe a dlke praxe na jednotlivých akreditovaných pracoviskách do základnej atestácie i do nadstavbovej
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pecializácie (rehabilitácia v pediatrii). Vetci
zúèastnení vyjadrili názor, e je potrebné vyui kadú monos na vrátenie sa k pôvodne
navrhovanému rozsahu nadstavbových pecializácii a odstráni nedostatky uvedeného nariadenia. Tie sú nielen vo vzahu k FBLR, ale
k mechanizmu akreditácie, pracovnoprávnym
vzahom, vzahu akreditovaného pracoviska
k kolencovi a vysielajúcej organizácii, mzdovým a sociálnym problémom v súvislosti so
stáovaním, hlavne zo vzdialených pracovísk
ako i mnostvo iných nedefinovaných problémov, ktoré tak ako to býva, preverí definitívne
a prax.

Cenový výmer

V súvislosti s doko¾ovaním v naom odbore
padla ete otázka potreby certifikovanej èinnosti AKP pred nadstavbovou pecializáciou
z AKP ( v súèasnosti subkatedra FBLR). Prevláda názor, e v rámci náho odboru by mala
táto certifikácia prebehnú v rámci predatestaènej prípravy. Obdobnou otázkou je i manuálna lieèba = kurz - certifikácia - nadstavbová
pecializácia?

Základom pre zmluvný poèet pacientov zo strany poisovní pre tento rok bol poèet odlieèených pacientov v roku 2001. Ten bol ale tak
isto limitovaný krátenými platbami poisovní
èi menementom nemocníc a výsledkom sú
objemy zabezbeèujúce v niektorých prípadoch
menej ako 50 % - nú oblonos!!!

Ïalou závanou legislatívnou úpravou pri
prechode zdravotníkov do verejnej sluby je
platová úprava a s òou súvisiace tzv. analytické listy ako súèas Nariadenia vlády
z 30.1.2002, ktorým sa ustanovujú katalógy
pracovných èinností vo verejnej slube ( doplòajúce § 46 ods. 3 zákona è. 313/2001 Z. z.
o verejnej slube). Pod¾a nich sú lekári
s odbornosou FBLR zaradení do 12 platovej
triedy a fyzioterapeutky dokonca do 6. a 8.
(?!). Je to údajne výsledok rezortných analýz
z roku 1994, preto nariadenie nepozná kategóriu fyzioterapeutiek s VOV a V vzdelaním.
Je zaráajúce, e na tvorbe analytických listov sa nepodielala ani odborná spoloènos, ani
hlavný odborník èi katedra FBLR ani iná profesiná organizácia zastreujúca odbor. Napriek
tomu boli medzirezortne schválené okolo roku
1998.
Nedostatky tohto katalógu sú v súèasnosti prepracovávané a Výbor odbornej spoloènosti poskytol nový návrh analytického listu
so zaradením lekárov - pecialistov FBLR do
13. platovej triedy. Analytické listy vak ete
podliehajú schváleniu expertnou komisiou MZ
SR a v ïalom konaní ete obhajobe pred medzirezortnou komisiou Min. práce, soc. vecí
a rodiny a a po nej budú uvedené do praxe.
Odpovedajúce analytické listy kategórií fyzioterapeutov navrhla Rady FT Komory SZP.

Základnou filozófiou tvorby cenového výmeru bol nedostatok financií v rezorte èi v poisovniach, èo pri médiami pertraktovaných
investíciách týchto intitúcií je skutoène hamletovska otázka. Realita je vak pre odbor nepríjemná vo viacerých rovinách.
Financovanie lôkových oddelení je na základe tohto cenového výmeru hlboko poddimenzované a iadnemu z FRO nenapåòa reálne
náklady na pacienta na 15 dní hospitalizácie a
to ani pri 100% - nej oblonosti pracoviska.

V tomto bode po prvýkrát rezonuje otázka
opodstatnenia ako vzniknutých lôkových
FRO z poh¾adu rentability.
Ïalím ,,pozitívnym prvkom cenového výmeru je motivácia na efektívnejiu lieèbu pri zachovanej dávke za hospitalizáciu. Menement
nemocnice má v tomto prípade dve monosti:
buï skutoène zlepi starostlivos a skráti
hospitalizáciu alebo prepoèíta platby za hospitalizáciu na skutoèné náklady na lôko / deò
a pod¾a toho skráti hospitalizáciu. Oboje
vytvorí pracovisku ve¾mi nepriaznivé podmienky na uzatváranie zmlúv pre nasledujúce
obdobie v podobe krátenia dåky hospitalizácie a samozrejme s alikvotnou finanènou èiastkou.
V tomto bode sa stáva otázna potreba FRO.
Sú alebo nie sú vlastne potrebné lôkové FRO?
Dnes nikto nepopiera, e potieranie ich potreby zo strany poisovní nie je prezieravé. Vynaloili predsa nemalé prostriedky na hospitalizácie pacientov na iných, drahích
oddeleniach nemocníc kvôli rehabilitácii, ktorej potrebu, pretoe je aj na západe, nikto nespochybnil. Iný príklad: na jednej strane sa
poisovne opakovane saovali MZ SR na
nedostatoènú starostlivos o pacientov po cievnych mozgových príhodách, na druhej strane
objednávka ZP nerepektuje skutoèné potreby rehabilitácie a naviac, pri neplnení oblonosti plne personálne vybavených FRO súhla-
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sia so zriaïovaním zariadení pre týchto pacientov, ktoré neplnia oèakávanie.
Na jednej strane ministerstvo ruí akútne lôka a zostávajúce núti na aproximáciu dlky
hospitalizácie k EÚ bez toho, aby si uvedomilo, e vade na západe je zabezpeèená alebo
sa buduje kvalitná následná, hlavne rehabilitaèná starostlivos. Sú vytvorené lôka akútnej rehabilitácie, kde sú pacienti z akútnych
lôok preloení na ïaliu lieèbu. Na Slovensku je to ale tak, e skrátenie dåky hospitalizácie na akútnych lôkach sleduje aj skrátenie
dåky hospitalizácie na FRO èo si
u komplikovaných pacientov vynucuje ,,rehabilitaènú turistiku. Ak sa pristupuje v tejto
oblasti k západným parametrom, asi by stálo
za to, poukáza na záver zdruenia amerických
poisovní, ktorí prehlásili, e investícia do rehabilitácie sa vracia desanásobne...
Vytvorenie Odbornej sekcie FBLR SLK
(OS FBLR SLK)
Zhruba pred rokom prebehli medzi èlenmi Slovenskej lekárskej komory vo¾by do predsedníctva sekcie. Poèas XII. Zjazdu OS FBLR
SLS boli èlenom SLK predloené materiály
OS - tatút, úlohy a ciele, plán èinnosti, ktoré
budú zverejnené aj na internetovej stránke
FRO VS (www.VSZnemocnica.sk ).
Uvedené materiály, ku ktorým neboli pripomienky boli odoslané Prezídiu SLK a tým èinnos OS bola zahájená.
Vytvorenie spoloèného orgánu zastreujúceho èinnos odborníkov FBLR
Súèasou zjazdu i workshopu boli jednania
predsedu OS FBLR SLS a OS FBLR SLK
MUDr. elinského s hlavným odborníkom MZ
SR Doc. MUDr. Èelkom CSc, predsedníèkou
Zväzu Slovenských kúpe¾ov a riediel MUDr.
Záleákovou, predsedom OS fyziatrov ASL
MUDr. Jankovièom, predsedníèkou Rady fyzioterapeutiek Komory SZP p. Kaliskou. Podstatou tohto spoloèného orgánu, zloeného z
predstavite¾ov vetkých organizácii zdruujúcich odborníkov odboru FBLR, by mala by
koordinácia aktivít v prospech odboru. Z rokovaní vzilo, e v súèasnosti existujú problémy, ktoré je moné riei len spoloènými silami, vzájomnou informovanosou, výraznejou
aktivizáciou a vystupovaním za záujmy odboru. Takýto spoloèný postup by mal zaruèi

výraznejí efekt pri zabezpeèovaní práv, potrieb a uplatnenia odboru vo vzahu k zdravotným poisovniam, tátnej správe, legislatíve, vzdelávaniu.
Záverom len nieko¾ko slov. XII. Zjazd poukázal na rezervy v aktivitách vetkých organizácií zdruujúcich pracovníkov v rehabilitácii
a to bez rozdielu èi ide o tátny alebo netátny
sektor lieèebnej èinnosti. Vetci máme rovnaké problémy - financovanie, limity zo strany
poisovní, tlak pacientov. Vetci máme ale
rovnakú nevýhodu - sme len rehabilitácia, naa
lieèba nie je akútna. ia¾ bez naej èasto nieko¾konásobne dlhej starostlivosti o pacientov by boli výsledky ostatných viac preferovaných odborov ohrozené. Je preto potrebné
zamyslie sa nad sebapodceòovaním a nedoceòovaním odboru. Nikto iný nám nemôe
zvýi odbornos, autoritu a rovnaké postavenie s inými odbormi v nemocnici, v poisovni i u pacienta, len my sami.
¼. elinský
drzelinsky@post.sk

ZÁKLADY TERAPIE
V roku 2001 vydalo vydavate¾stvo Pflaum
knihu Chistel Eickhof: GRUNDLAGEN DER
THERAPIE BEI ERWORBENEN LÄHMUNGEN, Richard Pflaum Verlag GmbH & Co.
KG, München, ISBN 3 – 7905 – 0840 – 3,
v ktorej podáva základy pre rehabilitáciu pri
poruchách motoriky neurogénneho pôvodu.
Má charakter informátora pre terapeuta, ktorý rozoberá problematiku z h¾adiska neuroanatomického a neurofyziologického. Pojednáva o plasticite nervového systému a potom
analyzuje patofyziológiu centrálnych a periférnych porúch s jednotlivými príznakmi, základmi facilitácie. Rozoberá monosti a rehabilitaèné ciele, èím podáva èitate¾ovi obraz
danej problematiky, aby sa vedel nie len zorientova, ale aj v kadodennej praxi tieto poznatky vyui pri vysvet¾ovaní jednotlivých,
èasto u ve¾a rokov zabehaných postupov. Tým
dáva èitate¾ovi do rúk monos vytvára nové
kombinácie a teda aj nové terapeutické prístupy.
A. Gúth
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Odpoveï Doc. MUDr . Vl. Køíovi CSc.
V èasopise Rehabilitácia v èísle 4. 2001 napsal Doc.
MUDr Vl. Køí CSc., ve èlánku nazvanom Spolupráce v rehabilitaèním týmu nìkteré údaje o rehabilitaci, se kterými nelze zcela souhlasit a domnívám se, e vyadují diskusi, aby byl slyen i jiný
názor. Kolega Krí si rozdìluje rehabilitaci podle
vlastního pojetí na dvì formy z nich jednu spojuje
se jménem prof. MUDr V. Jandy DrSc. a druhou se
jménem mým. Jsme relativnì malý národ a hovoøíme národním jazykem, a proto je dùleité peèlivì
pouívat pojmy, které
jsou mezinárodní, abychom se nedostávali zbyteènì
do nesnází a nedorozumìní. Èím více se uplatòuje
globalizace, tím více je treba na to dbát. Pojem rehabilitace má velkou spoleèenskou hodnotu a váhu
a je významnou slokou politiky moderního státu
ve vztahu k osobám, které mají ze zdravotních dúvodù limitovanou aktivitu, a z toho plynoucí omezenou participací na sociálním ivotì. Úkolem rehabilitace je øeit tyto problémy, aby kadý takový
èlovìk mohl dosáhnout co nejvìtí moné seberealizace. Jako první se zaèínají uplatòovat obvykle
prostøedky zdravotní, ale zavèas a koordinovanì
se musí zapojovat í ostatní sloky. Kadému kdo
chce o rehabilitaci uvaovat, hovoøit nebo psát, mìl
by vycházet alespoò ze základních defínic nadnárodních nebo svìtových organizací, které se snaí
dát rehabilitaci jednotný, co nejvíce shodný obsah.
Rehabilitace je v podstatì jedna a ta múe být buï
dobrá, nebo patná, ale rùzná prídavná jména jako
ucelená komplexní, komprehensivní, jsou pouívaná jen tam, kde se rehabilitace dobre nechápe nebo
nechce chápat. Proto jsem pro pouívaní pouze
názvu rehabilitace. U rehabilitace se také nepouíva pojmu péèe (care). Rehabilitace se nedìlí na
léèebnou, sociální, pracovní, výchovnou atd., ale
pouíva prostøedky léèebné, sociální, pracovní,
výchovné a prípadnì i dalí koordinované a plynulé, èasto souèasne k dosaení nejvyí moné funkèní schopnosti. Názvu rehabilitace se nepouíva
v pøípadech, kdy se èlovìk v krátke dobì zbaví obtíí a navrací do normálni ho ivota jak se domnívá Doc. Dr. Vl. Køí CSc. To musí zajistit kadé
bené odborné zdravotnícke zaøízení podle typu
obtíí. Nìkdy staèí jednoduchá fyzikální více menì
pasívni terapie, nebo krátkodobý léèebný telocvik.
Na to by nebylo treba mezinárodních deklarací,
zákonu a organizací. Problém u nás tkví v tom, e
se rehabilitace zaméòuje za fyziatrii, co má svuj
púvod v naøízení Ministerstva zdravotnictví z r.
1951, kdy se tak úøednì stalo a trvá to mylenkovì
dodnes. Chybí nám fyziatrická oddelení, nebo analógie nemecké Nichtoperative Orthopedie, chybí
fyziatrický výzkum a na druhé stranì chybí rehabilitace a rehabilitaèní výzkum. V nedávné dobì kdosi
vymyslil u nás výraz následná peèe, ale nikdo nedomyslil v jaké konotaci se bude vztahovat k mezinárodní terminológii napr. pouívané v dokumentech WHO. Èasto se u nás ztotoòuje rehabilitace s
léèebným tìlocvikem a fyzikálními procedúrami.

Pojem rehabilitace se ojedinelé pouíval od 19. století, nebo snad i døíve, ale jako systém se poèal
uplatòovat a po první Svìtové valce v USA a byl
souèasnì zakotven v zákonì. Tech zákonú mají v
USA o rehabilitaci od té doby ji 6. Rehabilitace se
zamìøuje pøedevím na sloité a nároèné problémy
tìlesné, smyslové a psychické lidí ohroených úèastí
na ivote. Jisté se v nìkterých pøípadech téko stanovuje hranice a dochází k presahovaní, ale nesmí
nám to slouit k tomu, abychom situaci jete více
zamlovali. Veøejnost má s terminológií problémy,
kdy se o tom nemohou dohodnout lékaøi, kteøí se
cíti byt kompetentní. Kolega Krí je jistì úspìný
podnikatel ve zdravotnictví, ale rehabilitací se v
praxi ji nezabýva a provozuje manuálni medicínu. Uvádí také, e dlouholeté konfrontace kodí
oboru. Je to skuteèné tak? Jde spí o dùleitou výmìnu názorù, která je nutná. Nyní by obor FBLR
mìl byt nahrazen oborem Rehabilitace a fyzikálni
medicína, a jeho integrálni souèástí má byt myoskeltální medicína. Tedy v podstatì by se situace
nezmìnila, ale byl to obor základní. Fyzikálni medicína byla u nás jednou s prvních vìdeckých spoleèností, která zanikla ji béhem První svìtové války. Zabývala se vlivem fyzikálních energií na lidský
organizmus, tenkrát pøedevím elektriny, od které
se mnoho oèekávalo. V USA mají obor Rehabilitation and physical medicine, ale kdy dva øíkají toté, nemusí to být toté. Ten základní odborník bude
muset byt pøedevím manager spolupráce více odborníkú dokonce i z více rezortù. V USA je to nepretritá tradice a rehabilitace je tam pevnì zakotvená v politice tátu.Velmi zajímavý je ve stejném
èísle èasopisu Rehabilitácia èlánek kolegy MUDr
A. Gútha o Osobách se zvlátními potrebami, ( people whit spacial needs) ponìvád tímto smìrem je
skuteènì nutno zamìøit nai pozornost, pokud chceme pracoval v rehabilitaci. Je to i pohled tìch,
kterych se rehabilitace nejvíce tyká, a kteøí na její
realizaci mají pochopitelnì nejvìtí zájem, ale také
velkou zásluhu. Výstinì to vyjádøil pán Kalle Konkkola pøedseda evropské centrály DPI (Disabled
People International) v Praze 8.11.1993, kdy øekl:
Práce lékaøú si velmi váime, ale nìkdy nám nabízejí prostøedky, které zajímají spíe je, ale nám
postieným nepomohou.
V souèasné dobì je velmi dúleité, pokud mono
brzy, zavést Mezinárodní Klasifíkaci Funkèní schopnosti disability a zdraví ( ICF- døíve IC IDH). Klasifikace má irí dopad, ale pro rehabilitaci má
zvlá velký vyznam. V nìkterych zemích ji komunikace s pojiovnami v oblasti rehabilitace probíhá pre tento kódovací systém podle predposlední
verze z r. 1997.
Profesor MUDr Jan Pfeiffer DrSc
Adresa: Praha 2 Jugoslávská 21 PSÈ 120 00, ÈR
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VÝZNAM REHABILITÁCIE PRI ELONGÁCII DOLNEJ
KONÈATINY
Autori: J. Vajíèeková, F. Makai
Pracovisko: FRO NsP Nitra, Ortopedická klinika FN Bratislava

Súhrn
Autori prezentujú svoje skúsenosti s elongáciou dolnej konèatiny vonkajím fixátorom. Na základe kazuistiky demontrujú rehabilitaèné postupy a dosiahnuté výsledky. Poukazujú na moné neurologické komplikácie a potrebu výberu vhodného pacienta.
K¾úèové slová: elongácia dolnej konèatiny - rehabilitácia - komplikácie
Vajíèeková, J., Makai, F.: Rehabilitation significance by the lower extremity elongation

Vajíèeková, J., Makai, F.: Die Bedeutung der Rehabilitation bei der Elongation der unteren Gliedmaßen

Summary

Zusammenfassung

Own experiences with lower extremity elongation
with external fixator are presented in this paper.
Rehabilitation procedures and achieved results are
demonstrated on case report. Possible neurological complications and need of suitbale patient selection are here mentioned too.

Die Autoren präsentieren ihre Erfahrungen mit der
Elongation der unteren Gliedmaßen durch die Aussenfixatoren. Auf Grund der Kasuistik demonstrieren sie die Rehabilitationsverfahren und die erreichten Ergebnisse. Sie weisen auf die möglichen
neurologischen Komplikationen und auf die Notwendigkeit des Auswählens des geeigneten Patienten hin.

Key words: lower extremity elongation  rehabilitation - complications

Schlüsselwörter: Elongation der unteren Gliedmaßen - Rehabilitation  Komplikationen

Úvod
Dnená ortopedia umoòuje korekcie vrodených deformít, hypoplázie dolných konèatín.
Jednou z moností predlovania dolných konèatín je predåenie pomocou vonkajieho fixátora. Chcela by som vás oboznámi s naimi skúsenosami s rehabilitáciou pri
predlovaní dolnej konèatiny vonkajím fixátorom.

Bratislave profesor MUDr. Makai, DrSc.,
achillotenotomiu a naloenie Ilizarevov aparát, aby sa zaèala distrakèná epifyzeolýza tibie. Jeden kruh prechádzal cez proximálnu
epifýzu tibie a ïalie dva distálne. Zatvoreným spôsobom sa zaèala predlova dolná
konèatina rozahovaním a roztrhnutím rastovej platnièky proximálnej tibie.
Denne sa rozahovalo 1 – 1,5 mm. Len èo sa
diea saovalo na boles, na nieko¾ko dní sa
preruilo rozahovanie. Predlovanie trvalo 5
mesiacov.
Diea prišlo poukázané na naše oddelenie 3
týdne po naloení aparátu. Pri prijatí bola
pravá dolná konèatina v semiflekènom postavení v kolennom kåbe, noha, predkolenie
edematózne. Bedrový kåb bol vo¾ný, ale pre
váhu aparátu (12 kg) diea nebolo schopné
vykonáva aktívny pohyb v BK. Aktívny pohyb v kolennom kåbe bol naznaèený, pasívny
v obmedzenom rozsahu pre výrazný algický
syndróm, flexiu obmedzoval i horný kruh apa-

Kazuistika
Krátko z osobnej anamnézy dieaa: J. K. sa
narodila 7. 11. 1985 z 1. fyziologickej gravidity. Diea bolo od narodenia sledované ortopédom pre vrodenú hypopláziu a deformáciu
pravej dolnej konèatiny, apláziu fibuly, anguláciu tíbie, apláziu 5.metatarzu, pes equinus.
V 3. roku dieaa bol vykonaný release èlenkového kåbu, uvo¾nenie do stredného postavenia. Pre skrátenie pravej dolnej konèatiny predkolenia o 8 cm vykonal dòa 8. 7. 1998 na
Ortopedickej klinike Fakultnej nemocnice v
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Obr. è. 1: Naloený vonkají fixátor

Obrázok è. 2: Rtg nohy - aplázia 5. metatarzu

rátu. V èlenkovom kåbe nebol moný aktívny
ani pasívny pohyb, na prstoch len náznak flexie. Rehabilitácia s naloeným aparátom bola
obmedzená na aktívne asistované cvièenie pravej dolnej konèatiny v jednotlivých segmentoch a reedukáciu chôdze pomocou dvoch nemeckých barlí. V decembri 1998 bol aparát
sòatý a naloená sádra na tri mesiace. Po sòatí
sadry sme pokraèovali v rehabilitácii. Pri vyetrení zisujeme parézu nervu fibularis akého stupòa potvrdenú i EMG vyetrením. Aj
keï bola s dieaom ve¾mi aká spolupráca,
bolo moné u vyui okrem aktívneho asistovaného cvièenia i PIR, polohovanie, neskôr
posilòovanie oslabených svalových skupín,
mäkké techniky na jazvy, bicyklovanie.
Z fyzikálnej terapie sme najprv aplikovali laserterapiu na jazvy a na motorické body nervu
fibularis, neskôr elektrostimuláciu, z vodolieèby vírivý kúpe¾, podvodnú masá, na ovplyvnenie hojenia tibiae magnetoterapiu. Po roku
rehabilitaènej lieèby sme dosiahli nasledovný
funkèný stav: porovnaním rtg snímkov predkolení z mája 1998 pred zaèatím lieèby a z mája
2000 zisujeme 9cm predåenie pravej dolnej

konèatiny. Pre neúplnú extenziu -10° v kolennom kåbe pretrváva funkèné skrátenie pravej
dolnej konèatiny - deficit UM 2 cm. Pohyblivos v bedrovom kåbe a flexia v kolennom kåbe
je v plnom rozsahu. Noha je v 40 stupòovej
plantárnej flexii, aktívny i pasívny pohyb je
minimálny. Svalová sila v inervaènej oblasti
n. fibularis je 1° ST.
Svalová sila v oblasti BK a KK je na 4° ST.
Pre vrodenú hypopláziu svalstva trvá výrazná
hypotrofia stehenného i lýtkového svalstva.
Aj keï sa nedosiahlo úplné vyrovnanie dåky
dolných konèatín, zlepilo sa postavenie panvy, zmiernilo zoikmenie, èiastoène sa vyrovnala kompenzaèná skolióza, zlepil sa stereotyp chôdze. Na dosiahnutie ïalieho zlepenia
funkcie dolnej konèatiny je nevyhnutné pokraèova v rehabilitácii a na zváenie je i korekèná operácia èlenkového kåbu.
Záver
Prezentáciou naich skúseností som chcela
zdôrazni potrebu zaèa rehabilitáciu hneï po
naloení aparátu, monosti vèasnej rehabilitá-
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Obr. è. 3: Rtg predkolenia po sòatí sadry - a) boèná projekcia

b) predozadná projekcia

cie a dôleitos komplexnej a dlhodobej následnej rehabilitácie po sòatí aparátu. Súèasne
som chcela poukáza na monú neurologickú
komplikáciu a ve¾kú psychickú záa pre diea, keïe lieèba je dlhodobá a bolestivá. Je
potrebný vhodný výber pacienta, eventuálne
psychologická príprava na lieèbu. Napriek
vetkým komplikáciám elongácia konèatiny je
prínosom pre pacienta nielen z estetického h¾adiska, ale i z funkèného poh¾adu.
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ELEKTROTERAPEUTICKÉ POSTUPY

V REHABILITAÈNEJ LIEÈBE PERONEÁLNEJ PARÉZY
Autor: C. Mucha
Pracovisko: Abteilung Med.Rehabilitation und Prävention, Deutsche Sporthochschule,
Carl-Diem-Weg 6, 50933 Köln

Súhrn
56 pacientov s èerstvou, traumaticky podmienenou kompletnou peroneálnou parézou bolo
lieèených v tyroch pokusných skupinách. Vo vetkých terapeutických skupinách bola nasadená
rovnaká tandardizovaná tréningová lieèba. Zahrnovala, v závislosti od funkcie, chronologické
dávkovanie výkonu. V terapeutickej skupine 2 sa tréningová terapia kombinovala so stabilnou
galvanizáciou. V skupine 3 nasledovala kombinácia s terapiou exponenciálnym prúdom pri
typických kritériách dávkovania a aplikácie. V skupiny 4 boli okrem tréningovej terapie nasadené
oba elektroterapeutické postupy.
K¾úèové slová: peroneálna paréza - elektrická stimulácia - rehabilitácia
Mucha, C.: Elektrotherapy in the training treatment
of peroneal palsy

Mucha, C.: Elektrotherapie-Verfahren in der
Übungsbehandlung der Peronaeusparese

Summary
56 patients with recent, traumatic, complete peroneal palsy were treated in four trial groups. In all
trial groups were used the same standard gymnastic treatment. In group 2 this excercise treatment
was combined with stable galvanisation and in group 3 followed the combination with exponential
current therapy under typical criteria of dosing and
application. In group 4 both electrotherapies were
applied beside the basal rehabilitation treatment.
There was observed no significant difference in clinical functional state between these groups one year
after the nerve lesion. The indication of add-on
electrotherapy with exponential currents in whole
therapy concept of peronealy palsy is discussed on
the ground of these results.

Zusammenfassung
56 Patienten mit einer frischen, traumatisch bedingten, kompletten Peronaeusparese wurden in vier
Versuchsgruppen behandelt. In allen Therapiegruppen kam dieselbe standardisierte Übungstherapie
zum Einsatz. Diese enthielt funktionsabhängige
chronologische Leistungsdosierungen. In Therapiegruppe 2 wurde die Übungstherapie mit stabiler Galvanisation kombiniert. In Gruppe 3 erfolgte die Kombination mit einer Exponentialstrom therapie unter typischen Dosierungs- und Applikationskriterien. In Gruppe 4 wurden neben der
Übungstherapie beide Elektrotherapieverfahren
eingesetzt

Key words: peroneal palsy  electrical stimulation
- rehabilitation

Schlüsselwörter: Peronaeusparese - elektrische stimulation - rahabilitation

Jeden rok po nervovej lézii neboli zistené iadne signifikantné rozdiely medzi skupinami pri
hodnotení klinického funkèného stavu, ako aj
pri dynamometricky zisovanej sily dvíhania
nohy.
Na základe týchto nálezov sa diskutuje, ako je
v celkovom koncepte lieèby peroneálnej parézy indikovaná dodatoèná terapia s exponenciálnymi prúdmi resp. stabilná galvanizácia, ak
sa pritom dodriavajú platné typické kritériá
dávkovania a aplikácie.

Úvod a postavenie problému
Konzervatívna lieèba periférnych paréz je a
dodnes nechcené diea klinického výskumu.
Aj keï u viac ako jedno storoèie experimentálne túdie periférnych paréz vedú k indikácii
elektrolieèby, ve¾a prác nachádza mimoriadne diskrepantné výsledky (6, 8, 17, 18). Väèina pokusov sa uskutoènila na zvieratách.
Cielené pozorovania u pacientov sú naproti
tomu zriedkavé. Okrem toho je nápadné, e
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Vyšetrenia a metodika
1. Terapeutické skupiny
Pacienti, u ktorých sa dokázala klinicky kompletná a èerstvá (< ako 1 týdeò) peroneálna
paréza a ktorí sa chceli podrobi celkovej lieèbe na naom oddelení, boli rozdelení do nasledovných terapeutických skupín:
1. skupina: monoterapia lieèebnou gymnastikou (Inervaèná kola=I)15 pac.
2. skupina: I+predlieèenie stabilnou galvanizáciou (G) 11 pac.
3. skupina: I+stimulácia exponenciálnym prúdom (E) 18 pac.
4. skupina: I+E+G 12 pac.
2. Nasadené formy terapie

Obr. è.1: Typické príklady cvièenia muskulatúry flexorov nohy pod¾a
stupòa funkcie

mnohé výsledky sú vzájomne porovnate¾né
len s ïalekosiahlymi obmedzeniami. Rozlièné túdie a realizované metódy vôbec nedovolili uskutoèni priame porovnanie. Úplne
chýbajú kontrolované klinické terapeutické
štúdie.
Preto by sa mala pri kontrolovanej klinickej
štúdii na príklade peroneálnej parézy overi
úèinnos kombinovanej terapie s elektrickou
stimuláciou oproti gymnastickej monoterapii
ako aj ïalie kombinácie s aplikácou galvanických prúdov na priebeh lieèby
pri periférnych parézach.
Pri elektroterapeutických postupoch by sa
mali poui typické kritériá pre lieèbu
a klinické parametre vyetrenia, aby sa dodrali reprodukovate¾né podmienky na klinické pouitie lieèby.
Súèasne by sa mali priebene overova vetky kontrolné parametre, aby sa zaznamenali
vetky moné pokroky v rehabilitácii
a prípadne sa z toho odvodili aj nové prognostické kritériá.

Vo všetkých porovnávaných skupinách boli
nasadené tie isté tandardizované cvièebné
terapeutické postupy (16). Pouili sa následné
cvièenia, tréning synergistov, komplexný pohybový vzorec s reazovou reakciou, reflektorické pohyby èasti aj celého tela so senzorimotorickou aktiváciou spolu s cielenými
cvièeniami vypadnutej muskulatúry flexorov
nohy (1, 16).
Výber cvièenia bol v priebehu rehabilitácie
prispôsobený funkèným stupòom výkonnosti
a primerane narastal na objeme ako aj v intenzite (obr. 1). Lieèebná gymnastika sa uskutoèòovala denne (5 ráz týdenne).
Okrem toho kadý pacient dostal písomný
program na domácu úlohu (1), ktorý mal doma
opakova najmenej jeden raz denne. Samostatné cvièenia boli nacvièované a pravidelne preverované.
Vetci pacienti dostali ortézu, ktorú bola trvalo nosili a po dosiahnutie klinického funkèného stupòa 3. A potom dolo k postupnému
odkladaniu ortézy.
V druhej, resp. tvrtej terapeutickej skupine
bola pred gymnastickou lieèbou resp. pred lieèbou impulzmi exponenciálneho prúdu nasadená stabilná galvanizácia. Pritom boli na chrbát nohy a èlenok uloené platnièkové
elektródy ve¾kosti 9 x 12 cm. Distálna elektróda bola zapojená ako katóda. Dávkovali sa
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na prahu citlivosti na 20 minút. Procedúra sa
aplikovala poèas celého trvania lieèby.
V terapeutických skupinách 3 a 4 bola navye nasadená aj lieèba exponenciálnymi prúdmi. Pritom boli pouité elektródy s malými
miskami s priemerom 2 cm s prístrojom NEUROTON 626?? (zn. Siemens). Distálna elektróda bola zapojená ako katóda. Intenzita stimulácie a dåka prestávky boli odvodené
z týdenne zostavovanej i/t krivky. Vo vèasnej fáze sa zvyèajne pouili impulzy v trvaní
medzi 100 - 400 msec a pauzy od 1 do 2 sekúnd. M. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus a m. peroneus brevis boli stimulované a po evidentnú kontrakènú únavu. Pri
narastajúcej elektrickej drádivosti nasledovalo zvýenie frekvencie stimulácie. V ïalom
boli parametre stimulácie v priebehu lieèby
adekvátne prispôsobené výsledkom na základe týdenne zostavovanej i/t krivky. Lieèba exponenciálnymi prúdmi sa tie aplikovala denne. A pri klinickom stave inervácie stupòa
2-3 bola aplikácia exponenciálnymi prúdmi
ukonèená. Ak jednotlivé svaly dosiahli tento
stupeò inervácie v rozlièných obdobiach lieèby, potom lieèba exponenciálnymi prúdmi
pokraèovala len vo svaloch, ktoré ešte nedosiali dostatoèný stupeò reinervácie.
3. Kritériá hodnotenia a pouité parametre
merania.
Pred nasadením lieèby a raz týdenne poèas
jej trvania boli snímané krivky èasu a intenzity
stimulácie (i/t). Na to slúil prístroj NEUROTON 626® (zn. Siemens) so zapnutím konštantného prúdu, ktorý sa prispôsobil individuálnemu odporu koe a tkanív. Z
dosiahnutých charakteristík krivky bola stanovená reobáza, chronaxia a akomodaèný kvocient. Tieto hodnoty sa museli zaznamenáva
poèas celého priebehu lieèby pre kadý sval.
Funkcie svalov sa v rovnakom intervale zaznamenávali pod¾a vývojovej schémy Danielsa
a spol. (4).
Ak sa medzitým objavili zmeny funkèného stavu, vetky nálezy sa odznova zaznamenávali.
V priebehu lieèby bol zdokumentovaný dátum
kadej funkènej zmeny. Po ukonèení terapie
nasledoval výpoèet vetkých èasových inter-

Obr. è.2: Funkèné intervaly (mediány) v kontrolných svaloch
v týdòoch lieèby v porovnávaných skupinách 1 a 4

valov pri vývoji jednotlivých stupòov zlepenia funkcie svalu.
Od stupòa svalovej funkcie 2 (plný rozsah
pohybu pri potlaèení príalivosti) nasledovali ïalie dynamometrické kontroly sily
v dorzálnej extenzii a pronácii nohy. Tieto
výsledky sa protokolovali, porovnávali
s druhou stranou a vypoèítavali v percentách
sily na zdravej strane.
Rovnako sa merali obvody nohy 15 cm proximálne od maleolus lateralis a výsledky merania sa v priebehu lieèby porovnávali.
4. Štatistické metódy
Štatistické spracovanie získaných údajov sa
robilo pomocou systému SPSS programu.
Pre porovnanie èasových intervalov medzi individuálnymi funkènými stupòami v priebehu
vývoja svalovej inervácie sa vypoèítali
mediány a skupiny sa porovnávali pomocou
Mann-Whitneyovho testu.
Stredné hodnoty sa porovnávali pomocou ttestu pre nezávislé vzorky. Na overenie
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Obr. è.3: Akomodaèný kvocient m. tibialis anterior po návrate jeho funkcie
v terapeutických skupinách 1 a 4

Obr. è.4: Akomodaèný kvocient m. extensor digitorum longus po návrate jeho funkcie v terapeutických skupinách 1 a 4

moných skríených vplyvov urèitých kvantitatívnych premenných bola pouitá druhá
faktoriálna variaèná analýza.
Pri kvalitatívnych údajoch sa na preverenie
závislostí pouil chí-kvadrátový test. Pritom
sa rátalo s 5-percentnou pravdepodobnosou
omylu.
Výsledky
Na obrázku è. 2 sú znázornené hodnoty
mediánu intervalov lieèby nevyhnutných pre
rozvoj funkcie svalu vo všetkých štyroch terapeutických skupinách. U optický preh¾ad
vedie k dvom podstatným záverom: porovnávané skupiny vykazujú len minimálne rozdiely v èasových intervaloch po dosiahnutie
primeraného vyieho stupòa funkcie. Navye
terapeutické skupiny 1 a 4, ako aj 2 a 3 postupujú vo ve¾kom rozsahu paralelne. Po druhé
je nápadný podstatný rozdiel pri porovnávaní
troch kontrolných svalov, prièom m. extensor
digitorum vykázal pre vetky funkèné stupne
dlhí èas reaktivácie. Udávané rozdiely medzi
skupinami sú však pri 5-percentnej hladine
pravdepodobnosti omylu nesignifikantné.
Na obrázkoch 3, 4 a 5 je predstavené správanie
akomodaèných kvocientov v priebehu návratu
funkcie pre vetky tri kontrolované svaly
v štyroch porovnávaných skupinách. Nie sú
prítomné iadne signifikantné rozdiely medzi
skupinami. Z celkového priebehu sa dá
vyvodi, e na zaèiatku lieèby s chýbajúcou
inerváciou (svalový status 0) obnáa ako-

Obr. è.5: Akomodaèný kvocient m. peroneus brevis po návrate jeho funkcie
v terapeutických skupinách 1 a 4

modaèný kvocient vetkých kontrolných hodnotu 2 a 3. V nasledujúcom priebehu terapie
dokonca ïalej klesá, aj keï dochádza
k narastajúcej reaktivácii svalovej inervácie.
Najniia hodnota sa dosahuje pri funkènom
stave 1 a 2. Dovtedy uplynie èas pribline od
6 do 12 týdòov (obr. 2). V neskorom priebehu podstatne narastá akomodaèný kvocient
spoloène so zlepovaním funkèného stavu. Je
nápadné, e pri vetkých svaloch skupina 2
vykazuje najvyí a skupina 4 najnií akomodaèný index v koneènej fáze priebehu reaktivácie.
Adekvátne správanie poèas priebehu lieèby
a reinervácie vykazuje chronaxia. Tu všetky
kontrolné svaly vykazujú najprv narastanie
chronaxie, ktorá sa potom s narastajúcim
funkèným stavom 2 podstatne skracuje.
Jeden rok po nervovej lézii dosahuje akomodaèný kvocient v porovnávaných skupinách
pribline normálne hodnoty (tab. 2). Naproti
tomu chronaxia vykazuje v tomto èasovom
období ete výrazné poruchy drádivosti (tab.
3). Dlhia chronaxia pretrváva v m. extensor
digitorum longus a m. peroneus brevis
v terapeutických skupinách 3 a 4.
Dynamometricky kontrolovaný vývoj sily pri
dorzálnej extenzii a pronácii nohy vykazuje
v priebehu lieèby signifikantné skupinové
rozdiely. Keïe vak jednotlivé skupiny
nevykazovali homogénne rozdelenie pod¾a
pohlaví a tým neviedli k tu dokázaným podstatným rozdielom vo výsledkoch, v ïalom
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sa neprihliadalo na tieto rozdiely v skupinách.
Namiesto toho ukazujú tabu¾ky 4 a 5 súhrn
týchto výsledkov pre celý sledovaný kolektív
v okamihu dosiahnutého stupòa svalovej
funkcie. Relatívne údaje pri stranovom porovnaní vykazujú výsledky, ktoré v rozsiahlej
miere zodpovedajú výsledkom Cookseya (citácia v 15).

xie nohy signifikantne nií výsledok u ien
ne u muov. Výnimoène tu mal dokázate¾ný
vplyv aj vek. Vo vyom veku bol vývoj sily
podstatne nií. Stranová lokalizácia parézy
mala vplyv len na vývoj sily, keï dorzálna
extenzia ¾avej nohy bola niia ne dorzálna
flexia nohy pravej.
Diskusia

Rok po nervovej lézii dosiahli všetky skupiny
pri dorzálnej extenzii priemerne 1739 bodov
na chorej a 1866 bodov na zdravej strane, teda
93,2% sily na zdravej strane. Pri pronácii bolo
na chorej strane dosiahnutých 1235 bodov
a 1333 na strane zdravej. To zodpovedá 92,6%
maximálnej sily zdravej strany.
Preverovanie vzájomného pôsobenia na jednotlivé kontrolné parametre v okamihu roèného vyetrenia kombinácie gymnastickej lieèby s aplikáciou galvanického prúdu resp.
exponenciálneho prúdu viedlo k nasledujúcim
výsledkom:
Dodatoèné nasadenie terapie exponenciálnym
prúdom nevykázalo pri tejto túdii nijaký dokázate¾ný vplyv na silu dvíhania nohy (dorzálnej flexie nohy). Akomodaèný kvocient je
u m. tibialis anterior a u m. peroneus brevis
vyí v tých skupinách, ktoré neboli lieèené
stimuláciou exponenciálnym prúdom. Pri m.
extensor digitorum longus vak nedochádza
k iadnemu signifikantnému rozdielu. Dodatoèná aplikácia galvanických prúdov nevykázala niaký vplyv na akomodaèné kvocienty.
Posledné platí rovnako aj pre chronaxiu. Táto
je pre m. extensor digitorum longus a pre m.
peroneus brevis v terapeutických skupinách 1
a 2, ktoré neboli lieèené exponenciálnym prúdom, signifikantne kratia. Pre m. tibialis anterior nie je badate¾ný nijaký podstatný rozdiel.
Súèasne sa vyhodnocoval moný vplyv veku,
pohlavia a stranovej lokalizácie na tieto kontrolné parametre. Pritom sa nezistil nijaký
vplyv pohlavia na chronaxiu ani na akomodaèné kvocienty. Naproti tomu vykázala dynamometricky kontrolovaná sila dorzálnej fle-

Logické odôvodnenie, e pri léziách periférnych nervov je potrebné kompenzova preruené centrifugálne vedenie impulzov stimulaènými impulzami, bolo a stále bude dôleitým
argumentom pre nasadenie elektroterapie.
Navye poèetné, prevane na zvieracích experimentoch získané pokusné výsledky dosvedèujú pre moný úspech lieèby pri prevencii
resp. spomalení denervaènej atrofie (6, 17, 18).
Naproti tomu existuje len málo túdií, ktoré
tieto výsledky nepotvrdzujú (8, 13). Chýbajúce úèinky lieèby boli zistené predovetkým pri
rozvoji inervácie nervov (3, 10, 20).
Rovnako poèetné klinické správy
o skúsenostiach potvrdzujú pozitívny vplyv
elektroterapie na vývoj dystrofických a cievnedysfunkèných syndrómov. Väèina vyetrení
sa vak zakladá na porovnaniach s nelieèenými
kontrolnými skupinami.
U samotné klinické pozorovania dovo¾ujú
jednoznaène poukáza na terapeutické indikácie techník cvièenia a iných sprievodných
opatrení. Sem patrí funkèné polohovanie
a naloenie ortézy, aby sa zabránilo kontraktúram v kåbe. Rovnako sem patrí aj ochrana
pred preleaninami pri súèasnom výpade citlivosti ako aj aktívny lieèebný telocvik
s kompenzaènými technikami pre oslabnutú
muskulatúru, aby sa zabránilo vytváraniu edémov a uchovala sa nutritívna ako aj stabilizaèná ochrana kåbu. Indikácie týchto exemplárne
vymenovaných terapeutických opatrení sú
v literatúre jednoznaène zdokumentované (2,
11, 16, 21).
V nedávnej literatúre sa v terapeutickej koncepcii ete výraznejie vyzdvihuje aktívna iner-
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vaèná stimulácia (7, 16). Tým sa má udra
psychomotorická dráha a súèasne sa má podporova poèínajúca reinervácia (7, 12, 14, 16).
Niektorí autori tým odôvodòujú indikáciu
k elektroterapii, aby sa pacientom u¾ahèila senzorimotorická spätná väzba. Tá by mala by
významná predovetkým vo vèasnej fáze rehabilitácie, v ktorej ete nie sú prítomné aktívne pohybové prejavy. Monosti podporovania reinervácie sa dnes odôvodòujú
predovetkým centrálnym inervaèným tokom.
Táto hypotéza sa opiera predovšetkým
o výsledky animálnych experimentov Hopfa
(10, 11) a na pozorovanie u pacientov s léziami
brachiálneho plexu, pri ktorom dochádza
k chybnému prerastaniu vlákien n. phrenicus
do rozlièných svalov pletenca a tým umoòuje vèasnú regeneráciu (9). Neuróny freniku
dostávajú trvalé aktivaèné impulzy
z dychového centra.
Podobné fyziologické pomery sú aj pri
u paréze n. facialis, ktorej vlastnosou sú tie
dobré regeneraèné schopnosti. Tu sledovanie
Tavernera (19, 20) poukazuje skôr na negatívny úèinok elektroterapie na priebeh lieèby.
Vïaka týmto experimentom v poslednom èase
oila diskusia o indikácii terapie exponenciálnymi prúdmi pri periférnych parézach. Niektorí autori vôbec uvaujú o plnom zamietnutí
elektroterapie v týchto prípadoch. Treba vak
zdôrazni, e ete stále chýbajú kontrolované
klinické túdie, take nie sú k dispozícii dostatoèné argumenty proti indikácii elektroterapie pri periférnych parézach.
Navyše odlišné výsledky pri lieèbe rozlièných
nervových paréz poukazujú na to, e
v budúcnosti bude pravdepodobne potrebné
presne zoh¾adòova anatomicko-funkcionálne omedzenia. Monosti centrálnej stimulácie
inervácie a senzo-motorických prenosov sú
evidentne závislé od anatomicko-fyziologických a funkèných podmienok pri rozlièných
léziách nervov. Funkène ve¾mi priaznivé podmienky pre lieèebný telocvik sú pri paréze n.
peroneus. Inervované svalové skupiny sú prirodzene zapojené do jedného komplexného
pohybu, take existujú optimálne monosti
nasadenia pre cielené cvièenie. Pri správnom

nasadení senzorimotorických a vô¾ových pohybových prvkov môe by optimálne vyuitá reflektorická a inervaèná stimulácia.
Na tomto podklade bol pre funkènú terapiu
peroneálnej parézy vyvinutý lieèebný gymnastický program (16), ktorým boli lieèení vetci
pacienti v tejto túdii. Z toho vyplýva, e pri
porovnávaní skupín by sa mal nakoniec ukáza additívny alebo spoma¾ujúci vplyv na priebeh rehabilitácie pri kombinácii s pouitými
technikami elektrolieèby. Nae výsledky vak
nepoukazujú na iaden signifikantný medziskupinový rozdiel v podstatných parametroch
výsledku rehabilitácie.
Môeme si teda dovoli vyvodi záver, e
kombinácia náho funkcionálneho rehabilitaèného programu s pouitými elektroterapeutickými procedúrami nemala na celkový priebeh
lieèby ani spoma¾ujúci, ani urých¾ujúci úèinok. Prinajmenom by sa vak v urèitej limitovanej miere malo diskutova o terapii exponenciálnymi prúdmi, do akej miery podmienky
podávania tohto druhu terapie ovplyvnili náš
celkový výsledok. V súvislosti s týmito výsledkami vyetrení ostáva otvorené, èi
k úèinnému zabráneniu denervaènej atrofie
v prvých týdòoch rehabilitácie postaèuje podávanie terapie exponenciálnymi prúdmi jedenkrát denne a pod¾a vidite¾ných kritérií oslabenia paretickej muskulatúry. Ïalej bude treba
objasni, èi k intenzívnejej kontrakcii paretickej muskulatúry neprivedú diferencovanejšie elektroterapeutické procedúry, napríklad
prúdy strednej frekvencie a tým sa pracovná
frekvencia lepšie prispôsobí fyziologickým
podmienkam. Malo by sa toti presta pochybova aj o tom, èi pri doterajích aplikaèných
kritériách terapie exponenciálnymi prúdmi
dochádza ku kontrakcii dostatoèného mnostva svalových vlákien paretickej muskulatúry. ia¾ dodnes nie sú k dispozícii túdie, ktoré by dokladovali dávkovacie kritériá klasickej
terapie exponenciálnymi prúdmi. Kým Blumcke a Knoche (3) drádili u králikov
prostredníctvom implantovaných elektród nervus ischiadicus 8 hodín denne a výsledne zistili skôr negatívne úèinky tejto stimulaènej terapie
s pravouhlými
impulzami,
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Keith-Stillwell a Wakim (citácia v 5) popisovali jednoznaèné terapeutické zlepšenie
v dôsledku 1 minútovej aplikácie prúdových
impulzov, ktoré boli nasadené v štyroch intervaloch po 15 minút. Aj keï v týchto porovnávaniach sú prítomné technické rozdiely
v spôsobe podávania  v jednom prípade stimulácia nervu a v druhom stimulácia svalu 
jednoznaène sa ukazuje, ktoré extrémne rozsahy dávkovania sú ete vo veobecnosti
odôvodnite¾né. Mono predstavi, e pri 8hodinovom trvalom drádení ovplyvòujú výsledky predovetkým úèinky predávkovania.
Pri predávkovaní, predovetkým vo frekvencii a trvaní, sa vyprázdnia zásoby neurotransmiterov v synapsách a vyadujú dlhí èas na
ich regeneráciu. Tým klinicky dochádza
k fenoménu svalovej únavy. Cie¾om elektroterapie stimulaènými formami prúdu vak ostáva drádivými impulzami zastavi degeneraèné premeny svalovej motorickej platnièky.
Takýmto spôsobom môe neskôr spontánna
inervácia dosiahnu intaktný cie¾ový orgán
(20, 23). Pritom vak predsa len musia by
zoh¾adnené predèasné tendencie neuromuskulárnej jednotky k únave. To môe by celkovo
akceptované pri zostavení intervalov pri aplikácii terapie pod¾a Keitha-Stillwella Wakima
(citácia pod¾a 5). Ich výsledky potvrdili u skôr
z klinickej praxe získané domnienky, e aplikácia jedenkrát za deò môe vies
k poddávkovaniu. Tým sa dajú vysvetli aj
poèetné výsledky (6, 17, 18), ktoré pri porovnaní s nelieèenými skupinami vykázali úplne
pozitívne úèinky lieèby exponenciálnymi prúdmi, aj keï sa nedokázala jednoznaèná prevaha oproti monoterapii lieèebným telocvikom.
Aj nae výsledky sa musia interpretova pri
limitácii k¾úèovej otázky o optimálnom mnostve terapie pri lieèbe exponenciálnymi prúdmi. Pripúajú vak záver, e je moné spravidla upusti od predlieèenia aplikáciou
galvanického prúdu pri lieèebnom telocviku
izolovanej parézy n. peroneus. Tá by mala by
rezervovaná len pre tie parézy, ktoré sú sprevádzané rozsiahlymi svalovými ochrnutiami
a znaènými vaskulárnymi dysfunkciami. Keïe takéto parézy súèasne znaène obmedzujú
monosti nasadenia optimálneho cvièenia,

nemalo by sa prinajmenom vo vèasných fázach rehabilitácie upusti od terapie exponenciálnymi prúdmi. To platí aj pre izolované
a znaène ohranièené parézy, ktoré vôbec neumoòujú cvièebné techniky na stimuláciu inervácie, ako napríklad parézy malých svalových
skupín na chrbte. Tu má terapia exponenciálnymi prúdmi stále významnú úlohu, take pauálne odmietnutie tejto formy lieèby pri léziách periférnych nervov sa nezdá by
oprávnená.
Pre izolovanú parézu môu vak mono na
základe naich výsledkov vyvodi nasledujúce terapeutické závery:
1.

Lieèebný telocvik na neurofyziologickom
podklade (14) predstavuje základ celkovej koncepcie pre lieèbu peroneálnej parézy.

2.

Pri lieèebnom telocviku, ktorý v tejto túdii zodpovedá základným kritériám, neprináa dodatoèné pouitie elektroterapie
iadne zmeny celkového výsledku. Vo
všeobecnosti mono teda dosiahnút dobrý úèinok lieèby týmto lieèebným telocvikom.
Pouitie stimulaènej lieèby elektrickými
prúdmi mono indikova v prípade, ak
existujú obmedzenia lieèebného telocviku vo funkènom programe a to buï zo
strany pacienta, alebo terapeuta.

3.

Doplòujúci vplyv na úèinnos lieèebného telocviku a stimulaènú terapiu elektrickým prúdom prostredníctvom kombinácie s galvanickým prúdom sa nedá na
základe priebehu funkèných výsledkov
dokáza. Vo veobecnosti je preto mono z celkovej terapeutickej koncepcie vypusti.
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Súhrn
Astma je variabilná a reverzibilná obtrukcia dýchacích ciest na podklade hyperaktívneho bronchiálneho systému. V lieèbe majú okrem eliminácie alergénu, základnej medikácie
a psychohygienických prostriedkov význam dychové cvièenia, inhalaèná lieèba (beta 2 mimetiká, chromoglycínové kyseliny, NaCl a pod.), hydroterapia a kúpe¾ná lieèba. Základným cie¾om
u pacientov s bronchiálnou astmou je zníi obtrukciu dýchacích ciest. Expirácia je saená
a spomalená kvôli zúeným dýchacím cestám. Expiraèná elastická sila pritom nestaèí, take sa
èasto musia zapoji dýchacie svaly. Vo výnimoèných prípadoch je dôleité pre správnu èinnos
dýchacích svalov postavenie plecového pletenca. K zlepeniu výdychu prispieva i tzv. brzdenie perami, ktoré zvýením postendexpiraèného tlaku zabraòuje kolapsu bronchiolov a tým
redukuje akútny p¾úcny emfyzém.
K¾úèové slová: astma  rehabilitácia
D. Th. Jürgen: Asthma school
self-learning programm for asthma patients and
remarks for learning groups leaders from asthma
selfhelp grops

D. Th. Jürgen:Asthmaschulung
Selbstübungsprogramm für Asthmatiker und Hinweise für Übungsgruppenleiter von Asthma-Selbsthilfegruppen

Summary

Zusammenfassung

Asthma is a variable and reversible obstruction of
breathing pathways on the ground of hyperactive
bronchial system. Beside the allergen deficiency,
fighting with infection, basal farmacotherapy and
psycho-hygienic measures the ultimative role play
treatment of asthma bronchiale, breating therapy,
inhalation therapy, hydrotherapy and spa therapy.

Asthma ist eine variable und reversible Atemwegsobstruktion auf dem Boden eines hyperreaktiven Bronchialsystems.
Neben der Allergenkarenz, Infektbekämpfung, medikamentösen Basistherapie und psychohygienischen Maßnahmen
sind bei der Behandlung des Asthma bronchiale die
Atemtherapie (z. B. Lipppenbremse), Inhalationstherapie
(ß2 Mimetika, Chromoglycinsäure, NaCl 0,9 %u.a.) Hydrotherapie und Kurorttherapie von entscheidender Bedeutung
Ein wesentliches Ziel für Patienten mit Asthma bronchiale
ist die Minderung der Atemwegs-obstruktion. Die Expiration ist durch die Einengung der Luftwege erschwert und
verlangsamt. Die expiratorischen elastischen Kräfte reichen dabei oft nicht mehr aus, so daß sie durch einen verstärkten Einsatz der Atemmuskeln unterstützt werden müssen. In Ausnahmesituationen ist zur optimalen Nutzung der
Atemhilfsmuskulatur die Feststellung des Schultergürtels
notwendig. Es ist zur besseren Ausatmung ein Einsatz der
sogennannten Lippenbremse erforderlich, die über eine
Erhöhung des postendexpiratorischen Druckes den Bronchiolenkollaps verhindert und damit die akuten Lungenüberblähung reduziert.

The alleviation of breathing pathways obstruction
represents an important goal for patients with asthma bronchiale. Constriction of breathing ways
causes hindering and slowing of expiration. So
called lip brake is needful for better expiration,
to increasing postendexpiratory pressure and to
avoid of bronchioli collapse.

Key words: asthma - rehabilitation

Schlüsselwörter: Asthma  Rehabilitation

Úvod
Astma je variabilná a reverzibilná obštrukcia
dýchacích ciest na podkladne hyperaktívneho
bronchiálneho systému. Obštrukcia je

spôsobená hyperémiou, edémom a zápalovou
infiltráciou hlienu, upchatím drobných
dýchacích ciest, hypertrofiou bronchiálnej sliznice
a spazmom hladkého bronchiálneho svalstva.
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Patomechanizmus astma bronchiale
1. Zápalová infiltrácia
2. Upchatie hlienom
3. Spazmus bronchiálneho svalstva
Súèasou lieèby astma bronchiale sú i dýchacie
cvièenia, inhalaèná lieèba, hydroterapia
a kúpe¾ná lieèba.
Fyzikálna lieèba pri astma bronchiale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dýchacie cvièenia
Inhalaèná lieèba
Klimatoterapia
Hydroterapia
Relaxaèné cvièenia
Eliminácia alergénu

Najèastejím klinickým prejavom astmy
bronchiale sú ventilaèné poruchy, ktoré
vyplývajú zo zúenia dýchacích ciest.
Postihnuté sú najmä drobné bronchioly. Zápaly
majú hyperergický charakter a pri dlhom
priebehu dochádza k zúeniu bronchiolov,
ktoré je spôsobené hyalinizáciou a zhrubnutím
bazálnej membrány a má trvalý charakter.
K procesu stenotizácie prispieva i hypertrofia
bronchiálneho svalstva. Následkom
bronchospazmu je zníenie ventilácie alveolov
a tomu zodpovedajúce zmeny výmeny krvných
plynov. Toto môe vies k èiastoènej
a v akých prípadoch i celkovej dychovej
nedostatoènosti.
Hlavným cie¾om u pacientov s astma
bronchiale je zníenie obtrukcie dýchacích
ciest. Expirácia je spomalená a saená ich
zúením. Nezriedka je nutné zapoji i pomocné
dýchacie svaly, fixáciu plecového pletenca,
prípadne tzv. brzdenie perami, èím sa zvýi
postendexpiraèný tlak a zabráni sa kolapsu
bronchiolov.
Z toho dôvodu je nutné pacienta nauèi
vykaliava a vydychova. Súèasou
dýchacieho cvièenia je výuka optimálneho
vyuitia dychového priestoru zapojením
bruného, boèného hrudného dýchania,
drenánym polohovaním, vykaliavaním
a cvièením dýchacích svalov. Chronická

obtrukcia u astmatikov je jednou
z rozhodujúcich príèin vzniku emfyzému.
Rozpínanie alveolov vedie k postupnej
detrukcii alveolárnych stien, take kapilárny
systém alveolov je redukovaný a zníený
alveolokapilárny kontaktný èas. Zúením
dolných dýchacích ciest dochádza k p¾úcnej
hypertenzii. V tomto tádiu je potrebná
inhalácia kyslíka.
Svojpomocné programy pre pacientov
s astma bronchiale.
Aby mohol pacient sám prispie k lieèbe
svojho ochorenia, vyvinuli sa svojpomocné
programy k rieeniu nasledujúcich problémov:
1. Lokalitou podmienená náchylnos sliznice
na pôsobenie toxínov a mechanicky
drádiacich látok
2. Koncentrovaná alebo dlhotrvajúca inhalácia
škodlivín
3. Tabakizmus
4.Lokalitou podmienená náchylnos na
alergické reakcie
5. Èasté bakteriálne alebo vírusové infekcie
6. Nevhodné ivotné prostredie
7. Nedostatoèné lieèenie akútnych infektov
8. Podpora vzniku emfyzému nevhodným
stereotypom dýchania a nedostatoènou
technikou vykaliavania
U astmatikov sa dá dosiahnu zlepenie dýchania
zúením pier, prièom dochádza k rovnomernému
zníeniu tlaku v bronchoch a bronchioloch pri
výdychu. Dôleité je, aby sa pacient v prípade
nedostatku vzduchu nadýchol cez otvorené ústa
a pomaly cez zúené pery vydychoval. Po prekonaní
astmatického záchvatu sa opä vráti k dýchaniu cez
nos. Prostredníctvom prirodzených dychových
impulzov, napr. pri zívaní si pacient dokonale
uvedomí pohyby v kostodiafragmálnej oblasti pri
nádychu, následne môe pomaly vydychova cez
zúené pery. Dôleitým faktorom pri
svojpomocných cvièenia je zvládnutie strachu. Tu
pomáhajú urèité polohy, u¾ahèujúce dýchanie.
Nevyhnutné je dokonalé ovládanie a automatické
vyvolanie relaxaèných cvièení (napr. progresívne
uvo¾nenie svalstva pod¾a Jakobsena, autogénny
tréning, prehåbené dýchanie).
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Svojpomocný program

Skupinová terapia u pacientov s chronickým
ochorením dýchacích ciest.

Kadý pacient si pohovorí o programe so svojím
lekárom a terapeutom a spoloène si dohodnú
prípadné zmeny.
Východisková pozícia k u¾ahèeniu dýchania,
napr. na stolièke s opretým chrbtom, poloha
na boku na lôku alebo na kolenách.
1. Ruky si poloi na brucho, nadychova sa
cez nos a vydychova cez ústa
2. Nádych ako vyššie, nádych zívaním
a dávkovaný výdych cez zúené pery
3. Jedna ruka na hrudník, druhá ostáva na
bruchu, striedavo sa nadychova do brucha
a do hrudníka
4.Následne vydýchnu len polovicu
dychového objemu, cez zatvorené pery
odka¾a, po odoznení ka¾acieho reflexu
alebo pri posunutí hlienu smerom nahor ho
vyka¾a von.
5. Poèas nádychovej fázy odtiahnu kou na
boku na hrudníku (vreckový hmat) a udra
ju v priebehu nieko¾kých dychových cyklov,
následne poèas výdychu pomaly uvo¾ni.
6. Spoji horné konèatiny nad hlavou, pri
výdychu ich prekríené poloi na kolená, pri
nádychu opä zdvihnú nad hlavu (5x
opakova).
7. ¼ah na chrbte, jemne si prejs medzihrudné
priestory od hrudnej kosti smerom do strany,
opakova vreckový hmat a dychové pohyby
na bruchu.
8. Pravú dolnú konèatinu da èo najviac do
boku, ¾avú priloi k nej, pravú hornú
konèatinu upai nabok, ¾avú vzpai nad
hlavu. Pacient musí cíti napätie ¾avej strany
tela. Pri nádychu ¾avú dolnú konèatinu ete
viac vystrie a pri výdychu uvo¾ní. To isté urobí
s ¾avou hornou konèatinou. Následne vymení
polohu na druhú stranu a zopakuje celé
cvièenie.
9. V stoji vystrie horné konèatiny nad hlavu
a ohnú do strany, prekríi a hornú èas tela
otáèa doprava a do¾ava.
10. atku preloi napoly, stoèi tak, aby
vznikol lievik, naplni ju litrom horúcej vody,
stoèi a preloi cez plece. Sústredi sa na
bruné dýchanie. Pri výdychu pritiahnu atku
tesne k telu a vdychova proti tlaku atky.

kola dýchania má pri kadom sedení
teoretickú a praktickú èas. V teoretickej je
dôleité objasni príèiny a priebeh chronického
ochorenia dýchacích ciest, ako napr. výrazné
zúenie dýchacích ciest poèas astmatického
záchvatu zosilnením bronchiálneho svalstva,
zmnoením hlienu a zápalovým presiaknutím
bronchiálnej sliznice.
Zásadným cie¾om pri výuke pacienta
s chronickým ochorením dýchacích ciest je 
po dohode s lekárom  individuálne
dávkovanie medikácie na podklade Peak  flow
meraní. K tomu je potrebné pozna konvenèné
antiastmatiká, ako napr. beta2 mimetiká,
teophyllin, cortison, ako aj antihistaminiká.
aiskom je i pohovor o alergizujúcich
a nealergizujúcich provokaèných situáciách.
Za dôleité povaujú frekventanti duevné
provokaèné momenty ako strach, hnev, rados
a iné. V sociálnom ochrannom priestore
svojpomocnej skupiny sa jednotlivec necíti by
sám so svojím osudom, nachádza odvahu
k zmene, je otvorený k dobre mieneným
pokynom k zmene svojho správania.
Praktická èas výuky pozostáva z ovládania
peak-flow-metra, dávkovaèa aerosolu,
inhalaèných prístrojov a zvlá z výuky
dýchacích cvièení. S pomocou peak-flowmetra pacient získa pomerne spo¾ahlivé údaje
o odpore vo svojich dýchacích cestách a tým
má monos zasiahnu medikáciou, prípadne
dýchacími cvièeniami aj v bezpríznakovom
období a navye aktuálne meni dávku lieèiv.
Základným prvkom dýchacích cvièení je nájs
optimálnu strednú dychovú polohu a dychový
rytmus v spojení s relaxaènými technikami,
ako napr. progresívna svalová relaxácia pod¾a
Jakobsena (eutonické cvièenie) a správne
dranie tela v spojení s kostodiafragmálnym
a kostosternálnym mechanizmom. Ved¾a toho
je dôleité uvo¾nenie hrudníka, drenáne
polohovanie a ka¾acie techniky s výukou
brzdenia perami. Predpokladom kadej
dychovej lieèby je samozrejme optimálne
dranie chrbtice.
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Záver
Cie¾om dychovej terapie pacienta
s chronickým ochorením dýchacích ciest je
nájs jemu zodpovedajúci dychový rytmus,
upravi dranie tela harmonickým rozvinutím
vzpriamovacích machanizmov. Z tohto
h¾adiska je kola dýchania vlastne kolou
chrbta. Pri dýchacích cvièeniach sa pacient
nauèí dýcha vo¾nejie a navodi lepí
dychový rytmus hlavne v prípade nedostatku
vzduchu pri akútnych situáciách.
Spolu s informáciami o antiastmatickej lieèbe
a vyuitím prostriedkov fyzikálnej terapie má
monos opä vies slobodnejí ivot.
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