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Státní léčebné lázně Janské Lázně
pořádají

XIV. JANSKOLÁZEŇSKÉ 
SYMPOSIUM 

 9. 1. 2020 – DEN LÉČBY DOSPĚLÝCH
1. Bolesti zad

 
10. 1. – 11. 1. 2020 – PEDIATRICKÉ DNY

2. Demyelinizační onemocnění u dětí
3. Traumatologie u dětských pacientů v oblasti femuru

Akce je ohodnocena podle předpisů jednotlivých stavovských organizací v systé-
mu celoživotního vzdělávání:

Česká lékařská komora – vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského  
předpisu č. 16 ČLK.

Asociace klinických logopedů České republiky
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ČASOVÝ HARMONOGRAM

8. 1. 14:00 – 21:00 Registrace

 16:00 – 21:00 Wellness

9. 1. 8:00 – 16:00 Registrace

 9:00 Zahájení

 9:10 – 10:30 Odborný program

 10:30 – 11:15 Coffee break

 11:15 – 12:20 Odborný program

 12:20 – 13:45 Oběd

 13:45 – 14:55 Odborný program

 14:55 – 15:30 Coffee break

 15:30 – 17:30 Odborný program

 17:30 – 20:00 Wellness

 20:00 Večírek u bazénu 
v řeckém stylu
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ČASOVÝ HARMONOGRAM

10. 1. 8:00 – 16:00 Registrace

 9:00 – 10:00 Odborný program

10:00 – 10:45 Coffee break

10:45 – 11:40 Odborný program

11:45 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:25 Odborný program

14:25 – 15:00 Coffee break

15:00 – 17:15 Odborný program

 13:00 – 21:00 Wellness

 20:00 Společenský večer 
v Kolonádě

11. 1. 9:00 – 11:00 Odborný program

 11:00 Zakončení symposia

11:00 – 12:00 Fakultativní prohlídka 
dětské léčebny Vesna





www.janskelazne.com 7

XIV. janskolázeňské symposIum        Janské Lázně 9. - 11. 1. 2020

VšEOBECNÉ INfORMACE

Místo konání

 Dětská léčebna Vesna Janské Lázně, Horní Promenáda 268
 kinosál ve 3. nadzemním podlaží

Registrace

 Dětská léčebna Vesna Janské Lázně – vestibul v přízemí. Každý účastník zde obdr-
ží tašku s materiály a jmenovkou, na konci konference zde budou připraveny k vy-
zvednutí osvědčení o účasti. Účastníkům je k dispozici šatna v přízemí dětské lé-
čebny.

Stravování

 V průběhu konference je zajištěno občerstvení (coffee breaky a obědy) v jídelně 
dětské léčebny Vesna ve 2. nadzemním podlaží.

> Snídaně 9. 1. 2020  hotel Terra  07:30 – 09:30 
 jídelna Réva  07:30 – 09:30 

> Oběd 9. 1. 2020 jídelna Vesna, 2. patro  12:20 – 13:45

> Snídaně 10. 1. 2020 hotel Terra  07:30 – 09:30 
 jídelna Réva  07:30 – 09:30   

> Oběd 10. 1. 2020  jídelna Vesna, 2. patro  11:45 – 13:00

> Snídaně 11. 1. 2020  hotel Terra  07:30 – 09:30 
 jídelna Réva  07:30 – 09:30

Parkování

 V případě, že jste uhradili parkování, dostanete na registraci parkovací kartu. Parkovat mů-
žete na Horní Promenádě nebo u hotelu Terra. Všem účastníkům doporučujeme respektovat 
dopravní značení v Janských Lázních a vyhnout se tím problémům s Městskou policií.   
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Ubytování – check-out

 Vzhledem k tomu, že v dalších dnech přijíždějí klienti, je prosím nutné odevzdat 
klíče a karty od Vašeho ubytování pracovnicím na místě registrace v dětské léčebně 
Vesna do  10:00 hodin. Zavazadla si můžete uložit v šatně dětské léčebny Vesna 
v přízemí.

Doprovodný program

 Pro registrované účastníky je umožněn vstup zdarma do lázeňského Aquacentra (re-
habilitační bazén, sauna, pára) v otevírací době pro veřejnost na základě prokázá-
ní se účastnickou jmenovkou.

Společenské večery

 Neformální uvítací večírek 9. 1. od 20:00 v prostorách Aquacentra se ponese v řec-
kém duchu. O atmosféru, zpěv, hudbu se postarají zpěvačky Martha & Tena Elefte-
riadu. Proběhne také výuka řeckých tanců. K večeru patří i oblíbené vodní soutěže, 
drobné občerstvení a dobré víno. Plavky, žabky s sebou, stejně jako oděv v antickém 
stylu! 

 Tradiční společenský večer se koná 10. 1. od 20:00 v lázeňské Kolonádě s hudbou, tancem 
a občerstvením formou rautu. Vystoupí zde dva velmi talentovaní studenti Pražské kon-
zervatoře. 

 Patrik Možíš již od dětství ztvárnil mnoho postav v místních divadlech. V patnácti letech 
se rozhodl svůj talent uplatnit na Pražské konzervatoři pod vedením Lídy Nopové. V roce 
2018 se stal sólistou Orchestru Václava Hybše, se kterým odzpíval 36 koncertů v rámci 
vánočního turné. Letos začal účinkovat v muzikálu Čarodějka v GOJA Music Hall Praha.

 Giulia Cataniová se narodila v Itálii, ale od 10 let žije v ČR. Giulia se od dětství věnuje zpě-
vu a hře na příčnou flétnu. Od roku 2017 je žákyní renomované zpěvačky a pedagožky 
Pražské konzervatoře Lídy Nopové. Pro tento večer si připravila sérii italských hitů a fil-
mových melodií.   

 Pro milovníky tance bude do 2:00 hod. hrát kapela VOSA BAND.
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ODBORNÝ PROGRAM

PROGRAM DNE DOSPĚLÝCH

 Čtvrtek 9. 1. 2020

ZAHÁJENÍ 9.00 – 9.10

I. BLOK 9.10 – 10.30

Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. 
ČLK - Odborný garant a vedoucí sekce celoživotního vzdělávání lékařů 
pro obor Rehabilitace a Fyzikální medicína

Reflexní vztahy bolestivých stavů hybné soustavy

MUDr. Miriam Toppischová
školitelka myoskeletální mediciny, nositelka certifikátu Učitel 
myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof. Lewita

Atypické bolesti zad  

MUDr. Alena šnoplová
školitelka myoskeletální mediciny, nositelka certifikátu Učitel 
myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy prof.Lewita

Rameno z mnoha pohledů

Coffee break  10.30 – 11.15 hod.
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II. BLOK 11.15 – 12.20

MUDr. Václav Málek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nádory páteře

Prim. MUDr. Tomáš Brož
Neurochirurgické oddělení nemocnice Pardubice

Současné trendy chirurgického řešení osteoporotických zlomenin

MUDr. Tomáš Hosszú
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Možnosti a výhody endoskopické operace výhřezu plotének

Oběd  12.20 – 13.45 hod.

III. BLOK  13.45 – 14.55

Mgr. Alice Hamáčková
Redpoint Clinic CZ

Léčba chronické bolesti zad metodou Neurac v klinické praxi

As. MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Centrální aspekty vertebrogenní bolesti

MUDr. šárka Kučerová
Carl-Gustav Carus Universitat, Dresden

Neuropsychiatrické hledisko na pacienty rehabilitující  
pro chronické bolesti zad
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Coffee break  14.55 – 15.30 hod.

IV. BLOK  15.30 – 16.30

MUDr. Karel Kulda
KARIM, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Bolesti zad z pohledu algeziologa

Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS.
RÚ Kladruby, CPS 1. LF UK, 3. LF UK

Distanční terapie v léčbě bolesti

Prim. MUDr. Ivana Uiberlayová
Státní léčebné lázně Janské Lázně, léčebna dospělých

Léčba bolestí zad v SLL Janské Lázně

WORKSHOP  16.30 – 17.30

Mgr. Alice Hamáčková
Redpoint Clinic CZ

Diagnostika deficitu motorické kontroly v rámci metody Neurac
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PROGRAM PEDIATRICKÝCH DNŮ

 1. den - pátek 10. 1. 2020

ZAHÁJENÍ – 8.50 – 9.00 

I. BLOK 9.00 – 10.00 - ÚRAZY fEMURU

1. Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

Růst a vývoj proximálního a distálního femuru    

2. MUDr. Petr Chládek, Doc. MUDr. Pavel šponer, Ph.D.
Ortopedie Vršovice VZAS, Praha, Ortopedická klinika FNHK, Hradec 
Králové

Nový pohled na terapii coxa vara adolescens      

 
3. MUDr. Petr Chládek
Ortopedie Vršovice VZAS, Praha 

Hip-spine syndrom – konsekvence pro léčbu kyčelního kloubu    

Coffee break 10.00 - 10.45 hod.
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10.45 – 11.40

4. Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
Ortopedická klinika FN Bulovka 

Operační postupy u traumat v oblasti femuru   

5. Doc. MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D., 
   Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN 
Motol, Praha

Traumata v oblasti femuru   

Oběd 11.45 – 13.00 hod.

II.  BLOK 13.00 – 14.25 
DEMYELINIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ

6. As. MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha 

Demyelinizační onemocnění  

7. MUDr. Radka Valkovičová, As. MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Roztroušená sklerosa u dětí    

8. Prof. MUDr. Pavel Kršek, M.D., Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Současná epileptochirurgie: „Čas je mozek“   
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9. Ing. Tomáš Svoboda
ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Praha

Nejnovější výsledky použití dynamického vertikalizačního přístroje u dětí s DMO

     
Coffee break 14.25 – 15.00 hod. 

15.00 – 16.15

10. Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., fCCP
FCCP, Dětská pneumologie, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 

Chronické aspirace a poruchy polykání   

11. Mgr. Pavla Brandová
Státní léčebné lázně Janské Lázně, dětská léčebna Vesna

Neurorehabilitační principy u dětí s progresivním neurologickým onemocněním     

12. Mgr. Alice Hamáčková
Redpoint Clinic CZ

Problematika léčby skoliosy u dětí z pohledu fyzioterapeuta

WORKSHOP:  15.00 – 16.00
Ing. Tomáš Svoboda
ČVUT Praha

BTL – Innowalk

WORKSHOP:  16.15 – 17.15
Mgr. Alice Hamáčková
Redpoint Clinic CZ

Problematika léčby skoliosy z pohledu fyzioterapeuta
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 2. den - sobota 11. 1. 2020

9.00 – 11.00

13. Prim. MUDr. Jan Podojil
Státní léčebné lázně Janské Lázně, dětská léčebna Vesna

Stručná historie Janských Lázní, terapeutické možnosti léčby dětí v lázních 
a v odborné léčebně   

14. Prim. MUDr. Mahulena Exnerová
DO nemocnice Hořovice 

Dětská paliativní péče   

15. Mgr. Anna Bílková
Státní léčebné lázně Janské Lázně, dětská léčebna Vesna

Klinické využití přístroje OmniHi5 u pediatrického pacienta  

16. Mgr. Kateřina Hájková, MBA
IPVZ Praha 

Anatomický stůl a jeho využití pro lékaře a nelékaře  

Diskuze a zakončení symposia

Zakončení symposia do 11.00

Krátká fakultativní prohlídka dětské léčebny Vesna  
s prim. MUDr. Janem Podojilem 

Změny v programu jsou vyhrazeny.
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XIV. JANSKOLÁZEŇSKÉ SYMPOSIUM

SBORNÍK ABSTRAKT

(originální texty autorů, bez jazykové úpravy)
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DEN LÉČBY DOSPĚLÝCH

1. Tošnerová V. 

ČLK - Odborný garant a vedoucí sekce celoživotního vzdělávání lékařů pro obor 
Rehabilitace a Fyzikální medicína

REfLEXNÍ VZTAHY BOLESTIVÝCH STAVŮ  
HYBNÉ SOUSTAVY

Myoskeletální medicína se zabývá diagnostikou a terapií poruchy funkce, která se 
projevují bolestivými stavy hybné soustavy.
Funkce v pohybové soustavě není nikdy výsledkem činnosti jedné struktury, je 
vždy výsledkem činnosti mnoha struktur, může zahrnout celou pohybovou sou-
stavu. Proto nutnost poznat zřetězení funkčních poruch, jako základ celostního 
přístupu.

 Dříve zřetězení bylo pojímáno podle „základních funkcí“ (chůze, úchop atd.).
Vývojová  kineziologie vysvětluje, jak vzpřímené držení je výsledkem koaktivační 
činnosti -flexorů-extensorů, adduktorů – abduktorů, vnitřních - zevních rotátorů, 
zastoupené ve vzpřimování a globálních vzorech.

Svaly při koaktivační činnosti při vzpřímeném držení mají svá „puncta fixa“ (pev-
né body): 
a) vstoje na noze  
b) vsedě na pánvi
c) vleže záleží na poloze 
Zřetězení: vertikální zřetězení, zpevňující vzpřímené držení, existuje jen u člo-
věka.

Na flexory a extenzory chodila, navazují extenzory a flexory bérce, dále  stehen, 
trupu až po krk a kraniocervikální spojení. V těchto řetězcích se klinicky tvoří 
„trigger points„ (TrPs). TrPs omezují rozsah pohybu a jsou hlavní příčinou blokád. 
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Proto u kloubů končetin a v jednotlivých segmentech musí být v antagonistech, 
jako míšní reflex (neurofyziologický podklad pro reciproční inhibici). 

Proto mají význam při terapii neuromuskulární techniky. Spočívají v postizome-
trické relaxaci (PIR) v  kombinaci s reciproční  inhibicí (RI) a  jsou základními 
technikami mobilizace.

Zahrnují od samého počátku spolu aktivitu pacienta a vedou proto plynule k au-
toterapii - včetně antigravitačních technik.

Vývoj terapie k neuromuskulárním a měkkým technikám 

Omezení pohyblivosti ve svalech i měkkých tkáních je podmíněno patologickou 
bariérou tkání, která je méně pružná. Z terapeutického hlediska je technicky  nej-
významnější, že po dosažení bariery čekáme na „release“ (uvolnění). Ten  musí-
me vyčkat až do samého konce! 

Náraz může být užitečný tehdy, chceme-li dosáhnout maximální krátkodobou hy-
potonii a v případě,  že po úpravě porušené funkce zůstane ještě blokáda, jako 
residuum po předešlém ošetření. 

funkční vztahy nohy

Koaktivační  činnost hlavně dlouhých  svalů pro stabilitu vzpřímeného držení ne-
stačí proto, že jak páteř, tak také klenby nožní jsou členité a jednotlivé články ne-
stabilní. 

Stabilizaci chodidla  zajišťují hlavně  flexory prstů  a také abduktory. Při poruše 
nalézáme, že chodidlo nedostatečně  rotuje okolo své  podélné osy. 

Časté jsou také změny citlivosti, nejdůležitější je asymetrie. Při chůzi i často se 
propadá podélná klenba  z mediální  strany. Pacienti bývají neschopni abdukovat 
palec a malíček.

Je charakteristický následující řetězec: TrPs v extenzorech a flexorech chodidla, 
bérce, stehna, trupu, až po šíji. Typicky to bývá spojeno s předsunutým držením. 

Diagnosticky rozhodující je test, kdy vstoje je zvýšené napětí  v šíjových (a také 
zádových) svalech, které se vsedě upravuje. Hlavně pomocí Véleova testu - který 
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často bývá negativní (chodidlo a prsty se neaktivují), nutno pak nacvičit: stejné 
svaly, které se aktivně ohýbají při aktivní hybnosti. Při chůzi se pacient snaží vní-
mat zevní hranu chodidla (jako aferentní stimulus). Při hypestézii je třeba chodi-
dlo stimulovat. Je nutno cvičit abdukci palce a malíčku. 

Rotace trupu
I. ve vývojové kineziologii
II. u bipedálního jedince

ad I. A) Spontánní motorika
1. trimenon – není sagitální stabilizace, asymetrické držení  (i s rotačním mecha-

nismem) – nezralost sagitální stabilizace
2. 4. měs. – sagitální stabilizace – na zádech i na břiše
3. 6. měsíc – rotace ze zad na břicho otočením hlavy 
4. 9. měsíc – rotace za šikmo vzpaženou horní končetinou, 
5. 12. měs.- vertikalizace a další sagitální stabilizace

B) Reflexní otáčení
Stimulace hrudní zóny – symetrizace, pak nastává, asymetrické postavení k otá-
čení
ad A) Otáčení u novorozence není naučený proces, ale je to proces vrozený., tedy 
naprogramovaný rotačnímu mechanizmu těla. Plynulému rotačnímu mechaniz-
mu těla a končetin dává základ plynulé řízení recipročního globálního vzoru drže-
ní těla, s definovaným úhlovým nastavení kloubů. tělo se otáčí pomalu. Nejde jen 
o změnu pohledu nebo postavení hlavy, ale jde o změnu držení celého těla.

ad B) Vliv stimulace (prsní zóna)
1. přímé protažení interkostální muskulatury
2. přímý účinek přes žebra na kostovertebrální klouby autochtonní muskulaturu, 

zde krátké a dlouhé rotátory
3. přímé protažení bránice na čelistní straně
4. přímé protažení interkostální muskulatury a m. oblils abdominis externus čelist-

ní strany
5. přenesené napětí na úpon bránice záhlavní strany
6. Nepřímá komprese plic s přesunutím mediastina
7. přenesené protažení m. quadratus lumborum
8. Interoceptivné stimulace pleury a mediastina 
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Funkční souvislosti existující mezi ideálním motorickým vývojem, autochtonní 
muskulaturou a další muskulaturou nemohou existovat bez diference svalových 
skupin.  . Jde hlavně o nedostatky elasticity páteře.
Rotační funkce autochtonní muskulatury a její vztah k m. stratus posteriori infe-
ior.
Rotace páteře se děje ve třech oblastech, které můžeme označit jako místa (body) 
rotace: kraniocervikální přechod, cervicothorakální přechod a  thorakolumbální 
přechod.
V oblasti hrudníku přebírají krátké a dlouhé rotátory autochtonní muskulatury 
laterálně flekční a rotační funkci páteře. Mezi 8. -12. žebrem přejímá m. stratus 
posterior a  inferior. rotaci dolní poloviny těla proti hrudníku. Tato rotace se usku-
tečňuje na  konci torakální páteře, která je rotabilní. Břišní svalový řetězec – 
v rámci reflexního otáčení působí ze dvou stran: 1. řetězec - šikmé svaly břišní 
působí na  straně, která je od podložky, 2. vzorec – šikmé svaly břišní působí  
k podložce. Pravá i levá strana musí koordinovat s přímými břišními svaly, bráni-
cí, pánevním dnem a zádovými svaly.

II. U starších dětí a dospělých
Uplatníme vyšetření rotace vsedě. Při terapii dosahujeme release v jednotlivých 
svalových skupinách. Pak následuje aktivace HSS.
TrPs v m. psoas, mm. quadrateslumborum a thoraco-lumbální ( Th/L) vzpřimo-
vače trupu. PIR a RI jednoho z těchto svalů stačí k normalizaci ostatních a k sy-
metrizaci rotace.
Je velmi  významné, že rotace trupu je nadřazena rotaci krční a často ji normali-
zuje.
Při funkčních poruchách na horní končetině je třeba vyšetřovat fixaci lopatky, 
úprava fixace lopatky často normalizuje celý řetězec.
Je velmi  významné, že rotace trupu je nadřazena rotaci krční a často ji normali-
zuje.

Pánev
Nepřehlédnout out-flare a in-flare, ani u obézních. Bývá omezená vnitřní rotace 
na straně in-flare.

funkční poruchy na horní končetině 
Před touto terapii však doporučujeme  nejdříve vyšetřovat fixaci lopatky, úprava 
fixace lopatky často normalizuje celý řetězec. Pak je třeba ošetřit blokády, TrPs. 
Pro automobilizaci se doporučuje přímá  mobilizace třepáním. 
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Aktivní jizvy
Nesmíme  přehlížet změny měkkých tkání, hlavně fascií a aktivních jizev.
Fyziologicky se musí pohybovat, protahovat a vzájemně se posouvat v harmonii 
se svaly a klouby, to platí také pro vnitřní organy!! 
Jakmile diagnostikujeme –palpujeme odpory, dochází reflexně k poruchám v po-
hybové soustavě. Aktivní jizvy mohou být vysoce patogenní, jejich diagnostika se 
komplikuje u laparoskopických a artroskopických operací  (chybí  větší poranění 
kůže). Vše záleží na palpaci odporů a na „release“ v hloubi tkání, nejen v břišní 
dutině, ale také pod symfýzou (!). 
Možno doporučit terapii zahájením ošetřením jizev a často i fascií. Už proto, aby-
chom poznali relevantnost jizvy. Jizvy na břiše jsou častou  příčinou omezeného 
záklonu. 

Aktivace a stabilizace 
Souhrn
Vyžaduje se velká znalost pohybového systému včetně vývojové kineziologie. 
Na prvním místě nutno analyzovat funkci a dysfunkci v hybné soustavě. Je třeba 
znát důležitá zřetězení, zjistit patogenezi a funkční léčbou snížit bolest a navázat 
rehabilitací -fyzioterapií.
Hlavní výsledek úspěšné stabilizace je to, že mizí TrPs a blokády. Proto nyní spíše  
začínáme aktivací hlubokého stabilizačního systému (HSS) i tam,  kde jde o funkč-
ní poruchu na končetinách. 
Z hlediska patofyziologie  dnes víme, že bolestivé TrPs a blokády vznikají patrně 
jako kompenzace při poruše stability. Při mobilizacích pomocí PIR a  RI spolupra-
cuje pacient  a dostává pravidelně  úkoly ve smyslu  autoterapie,  které však úzce 
souvisí s funkční diagnózou. Při kontrolách se potvrzuje a modifikuje funkční dia-
gnóza. Podle nutnosti pacient cvičí s terapeutem.
V dětském věku, záleží na stupni vývoje dítěte, můžeme použít aktivace pomocí 
reflexní  lokomoce. S měkkými tkáněmi, fasciemi a jizvami pracujeme stejně jako 
u dospělých. Jemnou mobilizaci páteře je možno využít i u velmi malých dětí. PIR 
a RI je možno aplikovat u starších, ale velmi dobře spolupracují již děti předškol-
ního věku. Je pravdou, že na bolestivé stavy a funkční poruchy u dětí se velmi 
málo myslí.
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Závěr:
Do popředí znalostí v Myoskeletální medicíně se dostává  aktivace a stabilizace 
(využití i malých dtí).
U dospělých a větších dětí při mobilizacích se využívá PIR a RI, kdy spolupracuje 
pacient. 
Nesmí se zapomínat na techniky měkkých tkání (včetně jizev).
Při zahájení funkční terapie  končí diagnostika poruchy funkce (minimal clinical 
based). 
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2. Toppischová M.

školitelka myoskeletální mediciny, nositelka certifikátu Učitel myoskeletální mediciny 
dle zásad Pražské školy prof. Lewita 

ATYPICKÉ BOLESTI ZAD

Existence úzkých vztahů mezi funkcí resp. dysfunkcí páteře a funkcí vnitřních or-
gánů byla v dnešní době nejen přijata, ale i dokázána. Tyto vztahy jsou dány nejen  
anatomicky,  kdy segmentová inervace zásobuje specifické orgány, ale i reflexně, 
kdy dráždění v určitém segmentu vyvolá dysfunkci v celém reflexním oblouku. 
Vzniká tak patogeneticky dvojí druh klinických funkčních změn, který je ve sdě-
lení vysvětlen. 

Sekundární změny vzniklé v segmentu  pak zpětně mohou ovlivnit funkci vnitř-
ního orgánu. Vzniká tak circulus vitiosus, který je  výrazem toho, že hybný systém 
zrcadlí změny kdekoliv v organismu. Nezřídka je pak obtížné diferenciálně dia-
gnosticky  odlišit primární příčinu, což se může odrazit v nepřesné nebo dokonce 
špatné terapii.  

Reflexní změny nebo obtíže podmíněné dysfunkcí páteře, promítající se do funk-
ce vnitřního  orgánu,  se pak  stávají  diagnostickým i terapeutickým oříškem 
a pacient je často podrobován nepříjemným a nákladným vyšetřením a nezřídka  
i neadekvátně léčen.

Sdělení jsou doplněna kazuistikami.
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3. šnoplová A., Toppischová M.

školitelka myoskeletální mediciny, nositelka certifikátu Učitel myoskeletální mediciny 
dle zásad Pražské školy prof. Lewita

RAMENO Z MNOHA ÚHLŮ POHLEDU

Základem optimálního přístupu k řešení bolesti pohybového ústrojí z pohledu lé-
čebné rehabilitace a myoskeletální mediciny  je  velmi pečlivé klinické vyšetření 
pohybové funkce, určení relevantního článku pohybové poruchy a zvolení vhod-
ného pohybového  a  edukačního programu.  Pohybová funkce, kterou vidíme 
a umíme vyšetřit je vždy realizovaná v průběhu posturální ontogeneze, ovlivněná 
kvalitou struktury a informacemi, které do systému přichází během života a to 
jak z vnitřního, tak ze zevního prostředí  Výslednou pohybovou funkci ovlivňují 
jednak jasně definované příčiny a  mnoho proměnných, které je nutné poznat 
a respektovat při hledání optimálního řešení porušené pohybové funkce. 
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4. Málek V. 

Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

NÁDORY PÁTEřE
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5. Brož T.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Neurochirurgické oddělení Pardubické nemocnice

SOUČASNÉ TRENDY CHIRURGICKÉHO řEšENÍ 
OSTEOPOROTICKÝCH ZLOMENIN

Vzhledem k demografickému vývoji populace je patrný vzrůstající počet pacientů 
s osteoporózou v posledních 50 letech. Tento přináší i nárůst počtu osteoporotic-
kých zlomenin. I přes stárnutí populace stoupají nároky na kvalitu a délku života. 
Osteoporotická zlomenina s výslednou páteřní deformitou vede ve svém koneč-
ném důsledku ke snížení kvality života a následně ke zvýšení morbidity a morta-
lity. I přes zlepšení terapeutických možností u pacientů s osteoporotickou zlome-
ninou je léčba těchto pacientů stále ještě vysoce problematická. Cílem tohoto 
sdělení je na podkladě dostupné literatury a vlastní zkušenosti zhodnocení tera-
peutických metod a postupů při léčbě osteoporotických zlomenin. Snahou těchto 
postupů je aktivní přístup s minimalizací rizik a možných komplikací. Správná 
volba metody léčby pacienta s osteoporotickou zlomeninou pomůže s včasnou 
rehabilitací, snížením doby hospitalizace, což vede k rychlému návratu pacienta 
do plnohodnotného života. Autor prezentuje zejména zkušenosti s chirurgickou 
léčbou těchto zlomenin a dokládá je souborem pacientů. 
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6. Hosszú T., Kostyšyn R.

Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

MOžNOSTI A VÝHODY ENDOSKOPICKÉ OPERACE 
VÝHřEZU PLOTÉNEK

Klíčová slova: páteřní endoskopie, hernie disku, VAS, ODI, Sf_36, EQ-5D

Chirurgie páteře sleduje obecný trend  miniinvazivních technik. Jednou z mnoho 
let vyvíjených, v zahraničí v běžné praxi dostupných metod je endoskopické řeše-
ní degenerativních změn páteře. Je možné ošetřit výhřezy ploténky, foraminoste-
nózy, osteochondrózy a  dokonce i  degenerativní stenózy z  interlaminárního 
i transforaminálního přístupu v bederní páteři a dále také transdiskální přístupy 
do krční páteře. Zkušenosti ukazují, že tyto výkony mají jasné klinické a ekono-
mické benefity pro pacienta. V České republice byla metoda páteřní endoskopie 
zahájena v listopadu 2017 ihned na dvou neurochirurgických klinikách v ČR.Toho 
času je využívána především k operaci výhřezů meziobratlových plotének beder-
ní páteře. Zároveň s metodou jsme na neurochirurgické klinice v Hradci Králové 
zahájili prospektivní randomizovanou monocentrickou studii za účelem prokázat, 
zda  ve skupině pacientů operovaných pro degenerativní onemocnění páteře me-
todou páteřní endoskopie lze skutečně očekávat v porovnání s ostatnímu skupi-
nami zkrácení doby hospitalizace a dřívější ukončení dočasné pracovní neschop-
nosti.    

Autor neuvádí výsledky stále probíhající studie, ale znázorňuje a vysvětluje bene-
fity nové chirurgické metody pro pacienta.  
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7. Hamáčková A. 

Redpoint Clinic CZ 
Certifikovaný instruktor metody Neurac

LÉČBA CHRONICKÉ BOLESTI ZAD METODOU NEURAC 
V KLINICKÉ PRAXI

Naše klinické zkušenosti při využívání metody Neurac u pacientů s chronickou 
bolestí ukazují, že zásadním faktorem pro efekt aktivní terapie je „oddělení pohy-
bu od bolesti“. Bolest jako výstup našeho nervového systému je subjektivní a in-
dividuální reprodukovaná pacientem  je faktorem velmi významně určujícím, ja-
kou techniku metody Neurac využijeme. Při vyšetření pacienta využíváme 
standardně Neurac test (NT). NT doplňuje kineziologický rozbor a klinické hod-
nocení pacienta. Neurac test ukazuje na deficity funkčních pohybových vzorů 
v různých směrech gravitace i prováděného pohybu realizovaných myofasciálními 
zřetězeními nebo/i deficity funkce lokální motorické kontroly. Obě tyto funkce 
a jejich úroveň zaznamenáváme do formulářů Neurac testu. Na NT navazuje léč-
ba - aktivní terapie. Je složena z dávkovaných cviků, prováděných v systému Red-
cord. Pro efektivní léčbu dávkujeme nejen obtížnost cviků, ale též jejich pořadí, 
způsob provedení počet opakování atd. Výsledek Neurac testu je tedy indikací te-
rapie.  Cílem metody Neurac je obnova funkčních pohybových vzorců prostřed-
nictvím vysoké úrovně neuromuskulární stimulace, klíčových biomechanických 
principů a vibrace.
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8. Vacek J. 

Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

CENTRÁLNÍ ASPEKTY VERTEBROGENNÍ BOLESTI
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9. Kučerová š.

Carl-Gustav Carus Universitat, Dresden

NEUROPSYCHIATRICKÉ HLEDISKO NA PACIENTY 
REHABILITUJÍCÍ PRO CHRONICKÉ BOLESTI ZAD

Přehledová přednáška s kazuistikami

V etiologii chronických bolestí zad se může uplatňovat psychiatrická komorbidita, 
nejčastěji  u okruhu depresivní a úzkostné symptomaticky a onemocnění. Léčeb-
ně jsou bolesti zad pak nejobtížněji ovlivnitelné u somatizačních či somatoform-
ních poruch, u nichž výzkum organických příčin jako poruchy metabolismu ami-
nokyselin či funkční poruchy mozkových struktur přinášejí jen staticky málo 
významné výsledky.  Pod těmito psychiatrickými klinickými jednotkami je pak - 
vedle vzácnějších organických příčin a  následné iatrogenizace - dobře známá 
a pro rehabilitaci chronických bolestí zad složitá tématika behaviorální a habitu-
ální. Zvláště vliv různých osobnostních či psychosociálních abnormit nejen půso-
bí jako kofaktor souběžného rozvoje psychiatrických symptomů a onemocnění 
u  pacientů s  vertebrogenními potížemi, ale tyto abnormity často nepoznané 
a vzájemně se kombinující s  různými  negativníni faktory mohou vést jednak 
k neúčinné rehabilitaci a jednak k psychiatrizaci pacientů.

Kazuistiky

1)  Pacient, 48 let, po léčbě ¾ roku nerozpoznané neuroborreliózy (UVN, 2014-2015) 
se somatizací

2)  Pacientka, 35 let, s torpidním chronickým VAS čistě organické příčiny (UVN 2014-
2015), mylně léčená jako latentní psychóza

3)  Pacientka, 21 let (2010, Nordhausen), s unipolární depresivní poruchou, somatizací, 
cervikalgiemi a lehkou chabou parézou horní končetiny. 
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Závěr a doporučení

Rehabilitace u pacientů se suspektní psychiatrickou komorbiditou by měla zahr-
novat co nejlepší informovanost a komunikaci s pacienty o etiologii i ve stádií vý-
zkumu a jeho hypotéz, zvláště u somatizací a to společně se zvýšenou pozornos-
tí na kvalitu průběžné diagnostiky a monitoringu zpětné vazby od pacientů. To 
posílí complience pacientů i jejich spoluúčast na léčbě.  Postupně lze případně 
zařadit sebehodnotící škály, psychologický rozhovor, psychoterapii či duchovní 
péči, s opatrným vysvětlením, že žádný lékař neodhalí ve všech případech orga-
nickou příčinu. 
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10. Kulda K.

Fakultní nemocnice Hradec Králové / KARIM 
Ambulance pro léčbu bolesti

BOLESTI ZAD Z POHLEDU ALGEZIOLOGA

Bolesti zad jsou v současnosti závažným medicínským i sociálně-ekonomickým 
problémem. Zahrnují onemocnění od  jednoduchých stavů (nespecifické) až 
po stavy život ohrožující (specifické). 

Sdělení je zaměřeno na léčbu  nespecifických bolestí zad, které vznikají na pod-
kladě funkčních a degenerativních změn páteře

Léčba vertebrogenních algických syndromů je rozsáhlá.  Konzervativní postupy 
zahrnují režimová opatření, cvičení, fyzikální léčbu, edukaci pacientů a přede-
vším systémovou farmakoterapii. Ta  využívá neopioidní analgetika/antipyretika 
a nesteroidní analgetika (NSA). Účinnost NSA se vzájemně příliš neliší a jejich 
výběr je dán snahou o minimalizaci jejich nežádoucích účinků. Při nedostatečném 
efektu či kontraindikaci NSA je možno využít i potentní opioidy, které nežádoucí 
účinky NSA nemají.

V případě neuropatické složky bolestivého stavu jsou indikovány léky ze skupiny 
antikonvulziv a antidepresiv. Systémové podání kortikoidů se používá již jen vý-
jimečně. 

Z invazívních metod lze docílit úlevu epidurální analgezií tj. aplikací lokálních an-
estetik a kortikoidů do epidurálního prostoru.

Pulzní radiofrekvenční léčba je intervenční metoda využívající působení elektric-
kého pole o vysoké frekvenci na nervovou tkáň. Využívá se k ošetření kořenových 
bolestí, facetových kloubů a  bolesti diskogenní. Výhodou metody je poměrně 
dlouhodobý účinek, bezpečnost a možnost opakování.
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Operační léčba je indikována u malého počtu pacientů (1-3%) v případech, kdy in-
tenzívní konzervativní léčba nevede k ústupu potíží nebo se objeví těžší paretická 
symptomatologie. Současný trend ve spondylochirurgii směřuje k miniinvazivitě: 
perkutánní mikrodiskektomie, perkutánní vertebro/kyfoplastiky a transpediku-
lární stabilizace.

Někdy i dobře provedená operační léčba nevede k ústupu obtíží či dojde k jejich 
časné recidivě. Stav je označován jako failed back surgery syndrom (FBSS). Etio-
logie FBSS není zcela jasná a pomoc trpícím je často obtížná a málo úspěšná. Tito 
nemocní pak tvoří značnou část klientů pracovišť zabývajících se léčbou chronic-
ké bolesti.

Nejvíce sofistikovanou a ekonomicky nejnáročnější metodou léčby FBSS je zave-
dení spinálního stimulátoru.
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11. Pětioký J.

RÚ Kladruby, CPS 1. LF UK, 3. LF UK

DISTANČNÍ TERAPIE V LÉČBĚ BOLESTI

Bolest je definována jako nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená s akut-
ním anebo potenciálním poškozením tkání anebo je popisovaná výrazy takového poško-
zení. Bolest je vždy subjektivní (WHO). Všeobecně akceptovanou definicí bolesti je defi-
nice IASP (International Association for the Study of Pain): „Bolest je nepříjemný 
smyslový a emocionální zážitek spojený s aktuálním anebo potenciálním poškozením 
anebo se jako takový popisuje. Bolest je vždy subjektivní.“ V posledních letech se zvýše-
ná pozornost věnuje výzkumu bolesti z pohledu různých odborníků z oblasti přírodních 
věd, medicíny a psychologie chování – behaviorismu. Zvýšená pozornost věnovaná zmír-
nění bolesti je také důležitou součástí hodnocení kvality života pacienta. Z hlediska kli-
nické praxe je bolest tím, co přivede pacienta do ambulance. Klasické prostředky ovliv-
ňující bolest jsou farmakoterapie, chirurgické řešení, fyzikální terapie, fyzioterapie, 
strategie zvládání bolesti, psychologické terapie (např. kognitivně-behaviorální), sociál-
ní kontakt a ošetřovatelská péče. Méně známé, ale již poměrně rozšířené jsou terapie 
formou virtuální (VA) a augmentované reality (AR), které je možné administrovat for-
mou telemedicíny (TM) a distanční terapie (DT). Za primitivního předchůdce virtuální 
a augmentované terapie je považována zrcadlová terapie, která byla rozšířena na zákla-
dě výsledů amerického neurovědce V. S. Ramachandranema počátkem devadesátých let. 
Zrcadlová terapie spočívá ve stimulaci mozkových center pacienta vytvořením subjek-
tivní iluze, že pohybuje svou ochrnutou končetinou. Výsledkem terapie může být obno-
vení motorické funkce, zmírnění bolestí a získání samostatnosti při vykonávání každo-
denních činností. V současné době je již přijímán fakt, že virtuální realita nemění pouze 
způsob pacientova subjektivního zpracování bolestivých stimulů, ale množství těchto 
stimulů i kortikální reprezentaci bolesti v mozku pacienta reálně snižuje. Z oblasti tera-
pie chronické bolesti, kde byla VA a AR nejvíce používána, se tyto terapie začínají apli-
kovat v terapii akutní bolesti, operativy a nádorové bolesti. Terapie VA a AR je možné 
administrovat formou TM a DT v domácím prostředí pacienta. Tímto způsobem je mož-
né zpřístupnit terapii bolesti většímu množství pacientů mimo rehabilitační ambulance. 
Možnosti nových terapií bolesti se stále vyvíjejí v souladu s technologickým rozvojem, 
publikací nových klinických výsledků, ale zejména s percepcí odbornou klinickou veřej-
ností, neboť zejména ochota klinických odborníků využívat tyto technologie bude ovliv-
ňovat skutečnou dostupnost výše popsané péče pro pacienty.
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12. Uiberlayová I. 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, léčebna dospělých

LÉČBA BOLESTÍ ZAD V SLL JANSKÉ LÁZNĚ

Ve Státních léčebných lázních Janské Lázně je poskytována lázeňská léčebně re-
habilitační léčba a následná léčebně rehabilitační léčba v odborném léčebném 
ústavu. 

V první části přednášky jsou vymezeny možnosti léčby pacientů s bolestmi zad 
u daného poskytovatele léčebné péče, uvedeny indikace a kontraindikace lázeňské 
léčby a srovnání léčebně rehabilitační péče v odborném léčebném ústavu a v lá-
zeňském zařízení. 

Druhá část popisuje vlastní léčebně rehabilitační péči v léčebně dospělých, sezna-
muje s jednotlivými procedurami využívanými v rehabilitaci pacientů s vertebro-
genními potížemi, představuje využívané rehabilitační techniky a nové možnosti 
rehabilitace s využitím přístrojů s biologickou zpětnou vazbou a robotické reha-
bilitace. 
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PEDIATRICKÉ DNY

1. Naňka O. 

Anatomický ústav 1. LF UK

RŮST A VÝVOJ PROXIMÁLNÍHO A DISTÁLNÍHO 
fEMURU

Růst a vývoj dětské kyčle zahrnuje složité děje v oblasti proximálního femuru 
a pánve. Přednáška má ukázat jak se mění zprvu společná chondroepifýza tro-
chanteru a hlavice femuru až po definitivně utvořenou hlavici a krček. Jedním 
z mechanismů, který zvyšuje stabilitu hlavice a mění se spolu s věkem je epify-
zární hrbolek a překryv epifýzy. Během růstu se mění i uspořádání cévního záso-
bení. Znalost a respektování uspořádání cévního zásobení je pak rozhodující pro 
operační léčbu m. Perthes nebo SCFE. Poškození cévního řečiště vysvětluje i kom-
plikace po zlomeninách v této oblasti u dětí ve formě aseptické nekrosy.

Distální epifýza femuru je největší epifýzou na celém skeletu a její růstová akti-
vita je rozhodující pro celkovou délku dolní končetiny. Přednáška kromě anatomie 
této oblasti popisuje postup osifikace. Na kazuistice poranění distální epifýzy fe-
muru u novorozence je demonstrována možná porucha růstu.
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2. Chládek P., šponer P.

1-Ortopedické oddělení Vršovice, Praha, CZ, 2-Ortopedická klinika FNHK,  
Hradec Králové, CZ

NOVÝ POHLED NA TERAPII COXA VARA 
ADOLESCENTIUM

I. Úvod:
Skluz hlavice kosti stehenní (též Coxa vara adolescentium, SCFE) je závažnou ky-
čelní preartrosou. Ponechaná residuální vada je modelovým příkladem Cam me-
chanismu Femoroacetabulárního impingement syndromu poškození kyčelního 
kloubu. Léčba této choroby je zatížena množstvím závažných komplikací - chon-
drolýzou acetabula při ponechané prominující metafýze, dále postupnou degene-
rací kyčelního kloubu mechanismem Cam, nakonec avaskulární nekrosou. Zejmé-
na z obavy před posledně jmenovanou komplikací zůstávají extrafokální výkony, 
které neobnovují normální anatomii kyčelního kloubu (epifyseodesa in situ a ví-
cerovinné intertrochanterické osteotomie) stále v repertoáru řady pracovišť. Úpl-
né obnovení normální anatomie kyčelního kloubu umožňuje redirekce epifýzy 
pomocí krčkové osteotomie dle Dunna - Ganze. Změna terapeutické strategie 
a zhodnocení těchto operací v našem souboru je pak předmětem této práce.

II. Materiál a metodika:
V letech 2011 - 2019 byly provedeny femorální krčkové osteotomie dle Dunna - 
Ganze pro SCFE v počtu 31 kyčlí u 30 pacientů. Hodnocena byla u těchto pacientů 
anamnestická data/trvání obtíží, stabilita epifýzy (skluz stabilní/instabilní), stu-
peň skluzu, jeho pooperační změna, klinický nález (rozsah pohybů, zkrat konče-
tiny), dále výsledné pooperační skóre dle Merle d’Aubigného. Zhodnoceny byly též 
komplikace, spojené s výkonem.
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III. Výsledky:
Kromě výše uvedených údajů má zásadní vliv na dlouhodobý výsledek výskyt ně-
které ze závažných komplikací. Jsou jimi především avaskulární nekrosa epifýzy 
(dále AVN) a chondrolýza acetabula. V našem souboru se AVN vyskytla ve 4 pří-
padech, u všech předcházel pokus o zavřenou reposici. V našem souboru se dále 
vyskytla závažná chondrolýza, která vedla k protrusi kyčelního kloubu, ve 2 pří-
padech. V 1 případě se vyskytla pseudoartrosa, osteotomie se nezhojila při zacho-
vání vitality epifýzy a dobré funkce kloubu.

IV: Závěr:
Podaří-li se u akutního skluzu šetrná anatomická reposice trakcí, pak epifyseode-
sa in situ přináší dlouhodobé dobré výsledky. Ponechaná residuální deformita hla-
vice však představuje významnou preatrotickou vadu a extrafokální výkony pro-
blém pouze oddalují. Řešením je krčková osteotomie dle Dunna - Ganze, která 
jako jediná umožňuje úplné obnovení normální anatomie kyčelního kloubu.
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3. Chládek P.

Ortopedické oddělení Vršovice, Praha, CZ

HIP-SPINE SYNDROM – KONSEKVENCE PRO LÉČBU 
KYČELNÍHO KLOUBU

Účelem sdělení je poukázat na velmi úzkou spojitost mezi LS syndromem a one-
mocněním kyčle spojeným s omezením jeho pohybu.

 Výskyt vad kyčelního kloubu, omezující rozsah pohybů v něm, má v populaci 
narůstající tendenci. Dříve udávaná prevalence ve výši 15% (Leunig et al.) je nyní 
ve  sportujících kolektivech udávána i  několikanásobně výše. Tyto anatomické 
změny, omezující pohyb v  kyčli, nazýváme Femoroacetabulární impingement 
syndrom (dále jen FAI). Patří k „mladým“ diagnosám a je na rozdíl od výše uve-
dených kyčelních preartros znám a  léčen teprve druhé desetiletí. Tyto změny 
představují novou koncepci vzniku osteoartrosy kyčle. Dříve byla taková osteoar-
trosa kyčelního kloubu nazývána primární, idiopatická, tedy s neznámou etiolo-
gií, způsobena jakýmsi faktorem X. Ukazuje se, že přítomnost těchto změn, ať 
jsou lokalisované na acetabulární straně kloubu, či na femorální, vedou při pohy-
bu k mechanickému konfliktu kloubních konců a postupné degeneraci nejdříve 
acetabulární chrupavky, následně chrupavky na hlavici femuru. Současně s tím se 
omezuje rozsah pohybů v kyčelním kloubu. Zejména omezená flexe a vnitřní ro-
tace vede k přetížení nejdříve křížokyčelního skloubení, následně dochází k pře-
tížení a změnám dolní bederní páteře.

 Terapeutickým imperativem je ochránit páteř pomocí RHB léčby a z pohledu or-
topedického pak obnovit rozsah pohybů v kyčelním kloubu. To lze v mladších vě-
kových skupinách pomocí záchovné chirurgie kyčelního kloubu, ať už otevřené či 
miniinvasivní (mini-open), při které obnovíme normální anatomii kyčelního klou-
bu jak na straně acetabulární, tak na straně femorální. V případě pokročilé dege-
nerace kyčelního kloubu je metodou volby obnovení pohybů pomocí kloubní ná-
hrady - TEP kyčle. Metodou volby je pro nás miniinvasivní přístup interneurální, 
tedy přístup přední.
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Naše zkušenosti s moderní záchovnou chirurgií kyčelního kloubu vycházejí z ošet-
ření několika set pacientů, kteří k nám byli doporučeni s koxalgií a suspekcí na FAI 
od září 2005. Zkušenosti s miniinvasivní endoprotetikou kyčelního kloubu jsou 
založeny opět na několika stech těchto výkonů, provedených ročně na našem pra-
covišti. Na základě zhodnocení stupně a lokalisace vady, stupně artrosy v korela-
ci s věkem pacienta pak lze vybrat nejen vhodný léčebný postup, ale též v případě 
řešení chirurgického i vhodný chirurgický postup (záchovná chirurgie vs. TEP) 
a také přístup. Zásadní otázkou je, zda provést záchovný zákrok na kyčelním klou-
bu, či vyčkat na kloubní náhradu.
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4. Chomiak J.

Ortopedická klinika 1. LF UK, IPVZ a Nemocnice Na Bulovce

POÚRAZOVÉ DEfORMITY DOLNÍCH KONČETIN 
V DĚTSKÉM VĚKU A JEJICH řEšENÍ

Poúrazové deformity dolních končetin vyžadují podrobnou analýzu. Ta vychází 
jednak ze základního popisu deformity – dle zhojení v dislokaci a dále eventuální 
poruchy růstu při poškození růstové ploténky. Při analýze se vždy vychází z kon-
strukce mechanické osy končetiny a odchylek od ní. Odchylka se potom vypočítá 
podle principu centra rotace a angulace (CORA), která bude v přednášce předve-
dena na podkladě přesných údajů fyziologických osových a úhlových parametrů 
v metodě Multiplier. V další části budou prezentovány poúrazové deformity dol-
ních končetin v proximo-distálním směru, tedy od kyčle po hlezenní kloub a jejich 
možnosti ortopedického řešení. Budou probrány i  varianty poruchy růstu po trau-
matech a jejich řešení. 
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5. Schejbalová A., Trč T.

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

ZLOMENINY fEMURU U DĚTÍ A TAKTIKA TERAPIE. 

Zlomeniny femuru tvoří 1,6% všech dětských zlomenin.

Zlomeniny diafýzy femuru se nejčastěji vyskytují u dětí do 5 let a dále v pubertě a ado-
lescenci. U malých dětí jsou způsobeny pády, u starších dětí jsou příčiny fraktur fe-
muru zejména dopravní nehody a sportovní úrazy.

V oblasti nejčastěji proximální diafýzy se mohou vyskytnout i patologické zlomeniny.

V oblasti proximálního femuru se vyskytují epifyzeolýzy, zlomeniny nebo luxace. Jed-
ná se o závažná poranění s možnými následky – avaskulární nekrozou, chondrolýzou, 
pseudoartrózou event. poruchou růstu. Zlomeniny jsou prakticky vždy indikované 
k operačnímu řešení.

Komplikace diafyzárních zlomenin závisí na dislokaci zlomeniny, neboť ostré frag-
menty mohou poranit měkké tkáně a cévy. Fraktury femuru jsou spojeny s význam-
nější krevní ztrátou.

Vzhledem k věku dítěte je rozdíl ve strategii terapie u diafyzárních zlomenin – do 5 let 
je možná trakční léčba, u starších dětí převládá operační léčba nitrodřeňová fixace 
(ESIN) nebo eventuálně osteosyntéza dlahou či zevním fixatérem dle charakteru zlo-
meniny. Scheedeho vertikální trakce je indikovaná po dobu 3-4 týdnů dle tvorby sval-
ku, následuje sádrová spika simplex stejnou dobu. Osteosyntéza Prevotovými pruty 
je indikovaná od 3 let do doby uzavření růstových spár. 

U suprakondylických zlomenin je periferní úlomek tahem m. gastrocnemius flektován 
a může poranit nervově cévní svazek Po repozici je třeba fixovat v semiflexi kolenní-
ho kloub nebo lépe fixovat transkutánně Kirschnerovými dráty event. u starších dla-
hou. Epiphyseolýzy dist. femuru reponujeme identicky a transfixujeme  Kirschnero-
vými dráty. Jako možné komplikace jsou poruchy růstu, a to zkratem končetiny nebo 
úhlovou deformitou. 

Miniinvazivní osteosyntéza Prevotovými pruty v oblasti diafyzárních zlomenin femu-
ru zkrátila dobu hospitalizace a dlouhodobý pobyt na lůžku při konzervativní terapii 
a zmenšila riziko pooperačních komplikací oproti invazivnějším operačním metodám. 
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6. Kraus J.

Klinika dětské neurologie, 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole

DEMYELINIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ

Mohou postihovat periferní nervový systém i bílou hmotu centrálního nervového 
systému. Mohou být genetickou nebo metabolickou nemocí či získaným onemoc-
něním. Rozlišení mezi těmito jednotkami je zásadní. Platí to zejména pro získané 
léze, jako jsou periventrikulární leukomalacie, imunologická onemocnění, toxické 
nebo zánětlivé procesy. Výsledná diagnóza totiž ovlivňuje volbu terapie a péče 
i genetické poradenství. Získaná onemocnění lze odlišit anamnézou, klinickým vy-
šetřením a pomocnými vyšetřovacími metodami. Je třeba také zvažovat endokrin-
ní dysfunkce, jak kongenitální, tak i získané, postihující štítnici nebo nadledviny, 
spojené s abnormitami bílé hmoty. Obdobně se projevují nutriční vlivy, např. de-
ficit vitamínu B12. Pro odlišení získaných leukodystrofií a poruch se sekundárním 
postižením bílé hmoty je významná anamnéza a klinické vyšetření, nicméně mno-
hé leukodystrofie mají podobné projevy. Hlavními z nich při lézi bílé hmoty cent-
rálního nervového systému jsou progresivní spasticita, mnohdy spolu s rigiditou 
a ataxií, bulbární příznaky, a relativně ochráněné kognitivní funkce. Abnormity 
mozkových nervů se projeví atrofií n. opticus, strabismem, nystagmem anebo 
ztrátou sluchu. U některých se také připojují léze periferních nervů. Záchvaty jsou 
méně časté a jejich přítomnost budí podezření na neuronální lézi, projevující se 
taktéž např. demencí. Pro hodnocení leukodystrofií je významným pomocníkem 
zobrazení magnetickou rezonancí. Její nálezy je však třeba hodnotit ve  vztahu 
k změnám v čase, ke změnám při vývoji a k charakteristikám abnormit signálu při 
jednotlivých sekvencích. 

Jsou dva typy leukodystrofií - hypomyelinizace a demyelinizace. Mohou být i va-
kuolizace a cysty; dobře viditelné v sekvencích FLAIR. Lze detekovat i postižení 
bazálních ganglií, mozkového kmene, mozečku, míchy či kortikální šedé hmoty. Je 
možné také zjistit kalcifikace, které se při běžných sekvencích přehlédnou. Hypo-
myelinizace mají významný a trvalý deficit myelinu. Většina má autozomálně re-
cesivní dědičnost, je i X-vázaná dědičnost a mutace de novo. Klinickou manifesta-
cí je spasticita, ataxie a nystagmus. Diferenciální diagnostika odlišuje opožděnou 
myelinizaci. Druhou skupinou jsou demyelinizace. Mají hypointenzity v T1W obra-
ze. Patří sem primární demyelinizace, leukodystrofie s vakuolizací, s  edémem, 
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s kalcifikacemi, cystami, s postižením mozkového kmene a většina leukoencefalo-
patií začínajících v dospělosti. Nálezy mozkových struktur (bazálních ganglií, kme-
ne, sycení kontrastem, cysty nebo kalcifikace či specifické nálezy v sekvenci FLAIR) 
pomáhají při diferenciální diagnostice. Třetí skupinu tvoří sekundární leukoence-
falopatie při vrozených vadách metabolismu, kromě lysozomálních a peroxizomál-
ních chorob. Při diagnostice těchto jednotek se uplatňují patognomonické nálezy 
MR zobrazení a pokroky molekulární diagnostiky včetně sekvenace další generace.

Získaná onemocnění postihující bílou hmotu se mohou projevovat monofázicky 
nebo mohou být první atakou chronické nemoci; jako je roztroušená skleróza či 
neuromyelinitis optica. K akutním patří optická neuritida, transverzální myelitida 
a polyfokální demyelinizace při akutní diseminované encefalomyelitidě (ADEM). 
K relabujícím řadíme roztroušenou sklerózu, multifázickou akutní diseminovanou 
encefalomyelitidu, neuromyelitis optica. Detekce a diagnostika získaných demye-
linizací je v současnosti častější. Přispívají k tomu konsenzuální diagnostická kri-
teria, vznikající MRI kriteria i IgG biomarkery. 

Další skupinou s demyelinizací jsou periferní neuropatie. Periferní nervy jsou cit-
livé na řadu toxických, zánětlivých, dědičných, infekčních a parainfekčních vlivů, 
které mohou narušit jejich funkci, což vede ke klinické polyneuropatii. Ty mají ce-
lou řadu příčin, od častých, jako je diabetes mellitus, až po vzácné, jako jsou ně-
které neobvyklé formy choroby Charcot-Marie-Tooth (CMT). Často se vyskytují 
jako vedlejší účinek léků nebo jako projev systémové choroby. Míra progrese po-
lyneuropatie ve spojení s jejím charakterem (axonální nebo demyelinizační) po-
máhá identifikovat etiologii. Avšak neexistují žádná jednoduchá pravidla, která by 
při těchto chorobách spolehlivě rozlišovala typ polyneuropatie (např. demyelini-
zační - axonální, chronická - akutní, senzitivní - motorická).  Většina akutních au-
toimunitních neuropatií, např. syndrom Guillain-Barré, je převážně demyelinizač-
ního typu. Kromě chemoterapeutik se na  toxických neuropatiích podílí i  řada 
běžně používaných léků. 

Nejběžnější formy dědičné neuropatie (CMT typu 1A, 1B a X-vázané) jsou převážně 
demyelinizační. Mezi další vzácná dědičná onemocnění, která způsobují převážně 
demyelinizační polyneuropatie, patří metabolická onemocnění: Krabbeho a meta-
chromatické leukodystrofie, adrenoleukodystrofie a mitochondriální poruchy. Pe-
riferní neuropatie spojené s mitochondriálními poruchami mohou rovněž mít de-
myelinizační neuropatii (např. neurogastrointestinální encefalomyopatie - MNGIE). 
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Elektrodiagnostické nálezy při demyelinizaci periferního nervu zahrnují:

– zpomalení rychlosti vedení vlákny nervů; temporální disperzi CMAP (složeného akč-
ního potenciálu); 

– kondukční blok (snížená amplituda CMAP při proximální stimulaci při srovnání se 
stimulací distální);

– výrazné prodloužení distální latence.

Pokud hodnocení ukazuje na získanou demyelinizační polyneuropatii, doporučuje se 
vyšetřit testy monoklonálních proteinů. Dále se doporučuje testování protilátek GM1 
a lumbální punkce pro analýzu mozkomíšního moku. Testování na HIV, hepatitidu B 
a hepatitidu C je indikováno u pacientů se zvýšeným rizikem těchto stavů a u paci-
entů s dysfunkcí jater nebo plecytózou mozkomíšního moku. Anti-MAG protilátky 
(myelin associovaný glykoprotein) jsou indikovány v nastavení imunoglobulinového 
M (IgM) monoklonálního paraproteinu, pokud jsou distální latence prodlouženy v po-
měru k rychlostem vedení. 

Při léčbě polyneuropatie existují dva samostatné aspekty: léčba základního onemoc-
nění a zmírnění symptomů souvisejících s nemocí. Léčba polyneuropatie specifické 
pro určitou nemoc zjevně závisí na základním procesu. Na rozdíl od axonální poly-
neuropatie je k dispozici mnoho možností léčby pro většinu získaných demyelinizač-
ních polyneuropatií, jako je chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CI-
DP) nebo Guillain-Barré syndrom.

Možnosti terapie periferních neuropatií závisí na situaci. Pokud je etiologie známa: 
terapie základního onemocnění může prospět neuropatii. Při známé i neznámé etio-
logii: funkci nervů lze zlepšit léčbou zaměřenou na zlepšení metabolismu nervu. Po-
kud není možné léčit neuropatii: lze ještě pomoci symptomatickou terapií. Dětem lze 
dále pomoci: správným použitím ortéz a případnými korekčními operacemi; preven-
cí těžkých kontraktur, deformit i skoliózy pozorovaných u neléčených. 

Léčba příznaků a prevence komplikací - Pro léčbu bolestivé polyneuropatie se s růz-
ným úspěchem použily mnohé další léky: včetně duloxetinu, pregabalinu, karbama-
zepinu, fenytoinu, topiramátu, baklofenu, mexiletinu a dextrometorfanu. Bohužel 
neexistují dobře provedené studie srovnávající účinnost těchto léků pro tento stav, 
čímž se omezuje možnost činit rozhodnutí založená na důkazech. Gabapentin může 
snižovat bolest související s polyneuropatií a je obecně dobře tolerován. Tricyklická 
antidepresiva se pro tento stav používají mnoho let a obecně se považují za účinná.

Spolupráce při řešení otázek optimalizuje péči o pacienty s těmito diagnózami.
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7. Valkovičová R., Kraus J.

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

ROZTROUšENÁ SKLEROSA U DĚTÍ    
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8. Kršek P.

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

SOUČASNÁ EPILEPTOCHIRURGIE U DĚTÍ:  
„ČAS JE MOZEK“!

Epileptochirurgie  patří k nejvíce nedoceněným léčebným možnostem v součas-
nosti. Jedná přitom o jedinou dostupnou kurativní léčbu fokální farmakorezistent-
ní epilepsie. Zatímco další alternativy farmakoterapie (nově vyvíjená antiepilep-
tika, ketogenní dieta, vagový stimulátor) nabízejí významnou redukci počtu 
záchvatů pouze 40-50% těchto pacientů a dosažení úplné bezzáchvatovosti je 
u nich pouze výjimečné, po resekční epileptochirurgii dosahuje dlouhodobé kom-
pletní remise záchvatů více než 60% operovaných dětí. U nejčastějších příčin fo-
kální strukturální epilepsie v dětství (benigních nádorů a fokální kortikální dys-
plázie typu II) ukazují recentní práce ještě vyšší úspěšnost: až 80% dětí s těmito 
lézemi je po výkonu bez záchvatů a vysokého procenta z nich lze i ukončit antie-
pileptickou léčbu. 

Zdaleka však nejde jen o záchvaty. Dlouhodobá farmakorezistentní epilepsie pro-
kazatelně narušuje integritu bílé hmoty, konektivitu neuronálních sítí, vede 
ke zmenšení objemu některých mozkových struktur. Funkčními následky těchto 
procesů jsou kognitivní a psychiatrické komorbidity tohoto onemocnění. Farma-
korezistentní pacienti jsou navíc vystaveni kumulativnímu efektu podávaných 
antiepileptik, jejichž negativní vliv na kognici může být zejména u malých dětí 
ireverzibilní. Delší trvání epilepsie před indikací epileptochirurgie je asociované 
s horším intelektem, nižší úspěšností operací i vyšším rizikem SUDEP (náhlá ne-
očekávaná smrt u pacientů s epilepsií). Stále častěji se proto v souvislosti s indi-
kací epileptochirurgie zmiňuje axiom „čas je mozek“, podobně jako u léčby moz-
kové mrtvice.

Dle současného pojetí MUSÍ být možnost časné epileptochirurgie zvážena u všech 
dětí s fokální farmakorezistentní epilepsií, zejména pak u těch, kteří mají deteko-
vanou strukturální mozkovou lézi. Zatímco jen třetina těchto „lezionálních“ paci-
entů dosáhne na  antiepilepticích trvalé remise záchvatů, operační odstranění 
kauzální epileptogenní léze má jak vysokou úspěšnost (zmíněných 80% vyléče- 
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ných případů), tak akceptovatelné riziko komplikací (mortalita hluboko pod 1%, 
závažné komplikace pod 5%).

Přednáška přinese nejen literární přehled, ale především praktickou zkušenost 
s problematikou chirurgické léčby epilepsie v dětské části Centra pro epilepsie 
Motol. Ukážeme, že spektrum kandidátů epileptochirurgie se dnes rozšiřuje da-
leko za „tradiční“ pojetí: zdaleka již nejde jen o alternativu pro pacienty po řadě 
neúspěšných farmakologických pokusů. Časnou operační léčbu zvažujeme u všech 
dětí s epilepsií na podkladě strukturální mozkové léze, včetně těch aktuálně kom-
penzovaných. Věříme, že tak zvyšujeme jejich šance na trvalou bezzáchvatovost, 
kognitivní zlepšení i lepší kvalitu života.
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9. Svoboda T.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

NEJNOVĚJšÍ VÝSLEDKY POUžITÍ DYNAMICKÉHO 
VERTIKALIZAČNÍHO PřÍSTROJE U DĚTÍ S DMO

Světová zdravotnická organizace udává, že fyzická inaktivita je celosvětově 4. ri-
zikovým faktorem vedoucí k mortalitě. Děti a dospívající s DMO tráví 76–99% bdě-
lého času v sedavém režimu a méně než 18% vykonává pravidelnou lehkou fyzic-
kou aktivitu. Existují inovativní řešení, která umožňují pacientům s DMO (GMFCS 
III–V) – a nejen jim – stát a pohybovat se. Aktivní stoj přináší řadu klinických i so-
cioekonomických benefitů. 

Příspěvek shrnuje výsledky 3 aktuálních studií. První: cross-over intervenční stu-
die porovnávající rozdílné efekty statického stoje oproti stoji dynamickému. Dru-
há: kontrolovaná prospektivní studie s cílem zjistit účinnost robotického tréninku 
chůze. Třetí: pilotní cross-over studie s cílem zjistit účinnost zařízení Innowalk 
Pro u dětí s DMO (GMFCS II a III) v porovnání s cvičením na treadmillu.
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10. Pohunek P.

Dětská pneumologie, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 

CHRONICKÉ ASPIRACE A PORUCHY POLYKÁNÍ   
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11. Brandová P. 

Státní léčebné lázně Janské Lázně, dětská léčebna Vesna

NEUROREHABILITAČNÍ PRINCIPY U DĚTÍ 
S PROGRESIVNÍM NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM     

Přednáška pojednává o možnostech využití neurorehabilitačních principů v reha-
bilitaci dětí s progresivním neurologickým onemocněním. Zabývá se základními 
principy, neuroplasticitou a neurogenezí a jejími aplikacemi ve fyzioterapii a er-
goterapii. Neurorehabilitaci lze popsat jako interprofesionální rehabilitační stra-
tegii u pacientů po poškození CNS. Jedná se o komplexní a souvislou činnost, kte-
rá je uskutečňována prostřednictvím rehabilitačních prostředků, jejichž základním 
úkolem je zmírňovat důsledky dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Mezi 
základní charakteristiky patří včasnost, komplexnost, návaznost a koordinova-
nost. Poznatky o  regeneraci nervového systému a neuroplasticitě tvoří základ 
moderních fyzioterapeutických postupů. Optimální stimulací lze CNS neustále 
facilitovat a podněcovat tak funkčně-anatomickou přestavbu, reparaci a regene-
raci. Fyzioterapeutické metody na neurofyziologickém podkladě (např. proprio-
ceptivní neuromuskulární facilitace, Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept, 
atd.) využívají této stimulace CNS, takže se plasticity přímo dotýkají a ovlivňují 
ji. Většina fyzioterapeutických postupů nepracuje pouze se strukturou, ale půso-
bí především na funkce. Nové poznatky jsou pak shrnuty v konkrétní kazuistice 
dítěte s demyelinizačním onemocněním léčeného na DL Vesna.
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12. Hamáčková A.

R edpoint Clinic CZ

PROBLEMATIKA LÉČBY SKOLIóZY U DĚTÍ Z POHLEDU 
fYZIOTERAPEUTA

Naše klinické zkušenosti s léčbou dětských nejen idiopatických skolióz ukazují, že 
klinické hodnocení a diagnostika fyzioterapeutem jsou významnou podmínkou 
úspěšné terapie, neboť jsou výchozím bodem pro stanovení terapeutické hypoté-
zy a následně léčebného postupu. U dětských pacientů, využíváme léčebnou me-
todu Neurac, jejímž cílem je obnova funkčních pohybových vzorců prostřednic-
tvím vysoké úrovně neuromuskulární stimulace. V rámci diagnostiky využíváme 
Neurac Test pro posouzení vztahů dorzálních, ventrálních, diagonálních a laterál-
ních myofasciálních zřetězení, jakož i funkci lokální motorické kontroly jednotli-
vých úsecích páteře. Terapie je tedy zaměřena jak na obnovení či zlepšení postu-
ry, tak na optimalizaci dynamických pohybových vzorů. Skrze zvýšenou aferenci 
do CNS , ovlivňujeme interakci jednotlivých svalů, myofasciálních zřetězení i čin-
nost autochtonních svalů spolu se změnou řízení pohybu. Zásadními faktory 
ovlivňujícími vývoj a efekt terapie jsou typ skoliózy, věk, křivka a časnost jejího 
odhalení, pohlaví, motivace a spolupráce pacienta a též omezení rizikových fak-
torů. Terapie je prováděna individuálním terapeutickým přístupem i  cvičením 
v malých skupinkách Medical trénink, kde pacienti cvičí dle osobních cvičebních 
plánů sestavených na základě vyšetření a Neurac Testu. Skupinky jsou vedeny fy-
zioterapeutem. Další možností pro udržení potřebné frekvence cvičení je domácí 
cvičební plán, který je sestaven při ukončování první intenzivní fáze individuální 
terapie. 
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13. Podojil J.

Státní léčebné lázně Janské Lázně, dětská léčebna Vesna

STRUČNÁ HISTORIE JANSKÝCH LÁZNÍ, TERAPEUTICKÉ 
MOžNOSTI LÉČBY DĚTÍ V LÁZNÍCH A V ODBORNÉ 
LÉČEBNĚ

Krátké shrnutí historických souvislostí  vzniku Janských Lázní, zahájení a rozvoj 
lázeňského provozu až do dnešních dnů. Možnosti léčení dětí napříč širokým in-
dikačním spektrem diagnos, nástin terapeutických  přístupů  používaných v re-
habilitaci našich klientů včetně zařazení moderních přístrojových technik.
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14. Exnerová M.

dětské oddělení a DIOP, Nemocnice Hořovice

DĚTSKÁ PALIATIVNÍ PÉČE   
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15. Bílková A.

Státní léčebné lázně Janské Lázně, dětská léčebna Vesna

KLINICKÉ VYUžITÍ PřÍSTROJE OMNIHI5 
U PEDIATRICKÉHO PACIENTA

Příspěvek je věnován stručnému popisu funkční elektrické stimulace, jejímu efek-
tu a možnostem aplikace u pacienta s centrálním postižením. Tento princip je 
využit u přístroje OmniHi5, který mělo naše pracoviště možnost vyzkoušet.  Pří-
stroj představuje kompletní neuro-rehabilitační systém pro horní končetinu. Na-
bízí možnost funkčního tréninku dle individuálně nastavených parametrů, záro-
veň přístroj disponuje možností vizualizace, která může pro pacienta představovat 
motivaci. Pro terapeuta se nabízí možnost využití záznamu terapie, který zazna-
menává přístroj, díky čemuž je možné terapii co nejvíce individualizovat.

Přístroj byl s efektem vyzkoušen na 2 dětských pacientech. Vzhledem k časovým 
možnostem, terapie probíhala 10 dní, každý den 30 – 40 min. V každé jednotce 
byla zahrnuta neuromuskulární stimulace, funkční elektrická stimulace během 
funkční aktivity a prvky interaktivní hry zvyšující zájem pacienta o terapii. 

Po pozitivních zkušenostech s přístrojem bychom rádi pokračovali v jeho širším 
zavedení do praxe a sběru dat, která by mohla ukázat co nejširší možnosti využi-
tí přístroje jak v klinické praxi, tak v domácím prostředí v rámci nácviku ADL.
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16. Hájková K.

IPVZ Praha 

ANATOMICKÝ STŮL A JEHO VYUžITÍ PRO LÉKAřE 
A NELÉKAřE

Jedná se o unikátní interaktivní výukové zařízení – reálný 3D anatomický systém, 
zobrazující ve vysokém rozlišení čtyři reálná lidská těla, dále přes 20 jednotlivých 
částí těla a přes 1000 patologických příkladů.

Využití je možné nejen v rámci výuky nejrůznějších medicínských oborů, ale rov-
něž v rámci výuky celého spektra zobrazovacích metod a také například fyziote-
rapeutických postupů.


