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Partneři konference, vystavovatelé, sponzorované přednášky
Sponzoři a partneři konference 

BTL zdravotnická technika, generální partner konference 

Léčebné lázně Jáchymov, partner konference

Mediální partneři konference
Časopis Diagnóza v ošetřovatelství

Vystavující firmy

1. Aforjet
2. BTL zdravotnická technika
3. Canadiana Whirlpools
4. Eureko 
5. Hospimed

6. IBI 
7. Kardio-Line
8. Lázně Bělohrad
9. Madisson
10. MEDA Pharma

11. MediCom
12. Pfizer Consumer Healthcare
13. SErvIEr
14. Torf Ziegler

Firemní prezentace, sponzorované přednášky 
BTL zdravotnická technika, generální partner 
Sponzorovaná přednáška na téma Osteoporóza a biochemické zdraví                                                                           

Vítáme Vás na konferenci
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
Léčebné lázně Jáchymov, akciová společnost, si vás dovolují srdečně přivítat na XXII. konferenci rehabilitační, 
fyzikální a balneo medicíny – Jáchymov 2012.  
Ústředními tématy odborného programu konference jsou: systémová onemocnění pojiva a osteoporosa.  
Děkujeme zvlášť těm z vás, kteří se přihlásili k aktivní účasti, ať formou volného sdělení, nebo posterové prezentace. 
Srdečně děkujeme rovněž partnerským firmám za jejich účast a podporu. vás žádáme, abyste využili programových 
přestávek k návštěvě firemních prezentací na doprovodné výstavě. Určitě zde najdete řadu nových poznatků a podnětů 
pro vaši práci a odborný růst. 
Přejeme vám příjemný pobyt v Lázních Jáchymov. 

Za Léčebné lázně Jáchymov, a.s.,
prim. MUDr. Jindřich Maršík, 

vedoucí lékař LH radium Palace, koordinátor odborného programu konference   

Základní informace
Pořadatel konference 
Akciová společnost Léčebné lázně Jáchymov pod odbornou záštitou Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny 
ČLS JEP, UNIFY a ČAS 

Organizační a programový výbor konference
prim. MUDr. Jindřich Maršík
prim. MUDr. Stanislav Zajíček
MUDr. Štěpán Nováček
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Koordinátor odborného programu 
prim. MUDr. Jindřich Maršík, T.G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, tel.: 353 831 706, GSM: 724 544 169, 
e-mail: marsik@laznejachymov.cz  

Organizace konference
Congress Prague, s.r.o., se sídlem Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, kontakt: tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, 
e-mail: office@congressprague.cz  
Koordinátor organizace a přípravy konference: Pavel revický, e-mail: office@congressprague.cz 

Dokumentace po skončení konference: www.congressprague-gallery.cz

Program konference
Čtvrtek 29. listopadu 
17.00 – 21.00    registrace na konferenci (foyer recepce LS Ak. Běhounek)
17.00 – 21.00    Stavba doprovodné výstavy (foyer  a Zimní zahrada LS Ak. Běhounek)

Pátek 30. listopadu 
07.30 – 19.00    registrace na konferenci (foyer recepce LS Ak. Běhounek)
07.30 – 09.00    Stavba doprovodné výstavy (foyer  a Zimní zahrada LS Ak. Běhounek)

09.30  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (kongresový sál LS Ak. Běhounek)
Čestné předsednictvo
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP

  MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel LL Jáchymov, a.s.
Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy vary 

  MUDr. Jindřich Maršík, odborný garant konference

10.00 – 12.00 I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Blahoš J., Maršík J.

1. Determinanty zdraví 30 min.
Blahoš J., předseda ČLS JeP

2. Efekt komplexní lázeňské léčby dětí s respiračním onemocněním 20 min. 
nebesář J., Dětská lázeňská léčebna Lázně kynžvart, náměstek pro lékařskou, ošetřovatelskou  
a lázeňskou péči

3. Slatina a její využití v Léčebných lázních Bohdaneč 20 min. 
marič L., Léčebné lázně Bohdaneč, ředitelka lázeňské péče 

4. Založení obecně prospěšné společnosti Balneologický institut Karlovy Vary 20 min. 
kulhánek P., primátor města karlovy Vary

5. Karlovarské termy z pohledu správce PLZ 20 min. 
Trnka m., ředitel SPLZak karlovy Vary 
Diskuse  10 min.

12.00 – 13.00   Přestávka na oběd

 

29.

30.
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13.00 – 14.20 II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Bitnar P., Čakrt O.

6. Deformity hrudníku a jejich vliv na plicní a posturální funkce  20 min. 
Bitnar P., Čakrt o., Šulc J., klinika rehabilitace a TVL 2. Lf Uk a fn motol, Praha

7. Polohově vázaná závrať u pacientů s poruchami metabolismu kosti 30 min. 
1Čakrt o., 1kolář P., 2Jeřábek J., 1klinika rehabilitace a TVL 2. Lf Uk a fn motol, Praha,  
2neurologická klinika 2. Lf Uk a fn motol, Praha

8. Vertebroplastiky 20 min. 
kálal J., klinika rehabilitace a TVL, fn motol, Praha 
Diskuse  10 min.

14.20 – 14.30 Přestávka s kávou

14.30 – 16.00 III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Nováček Š., Filip M.

9. Homocystein jako příčina systémových onemocnění vaziva 20 min. 
erben k., Hořejšová J., Poradna civilizačních chorob, r.m.a. centrum, Praha 7

10. Osteoporoza a biochemické zdraví 20 min. 
Hořejšová J., BTL zdravotnická technika a.s., Praha

11. Dry needling v léčbě myofasciálních bolestivých syndromů 20 min. 
Vilhelm T., VerTeBra – nezávislá ordinace, Šumperk

12. Přínos expertního informačního systému computer kinesiology pro diagnostiku  
a léčbu poruch funkcí pohybového systému 20 min. 
Jandová D.1, morávek o.2, formanová P.3, 1,3klinika rehabilitačního lékařství 3. Lf Uk a fn kV v Praze, 
2Jona s.r.o., Pardubice 
Diskuse  10 min.

16.00 – 16.10     Přestávka s kávou

16.10 – 17.40 IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Předsedající: Nedělka J., Jandová D.

13. Využití rázové vlny v léčbě pohybového ústrojí, poznatky z 15. kongresu ISMST  
(International Society for Medical Schockwave Treatments) v Cartageně v Kolumbii 20 min. 
nedělka J., nedělka T., oddělení pro léčebnou rehabilitaci a léčbu bolesti, Praha 6 – Řepy,  
neurologická klinika fn motol, Praha 5

14. Přínos HILT pro léčbu některých onemocnění pohybového aparátu 20 min. 
navrátil L., kočí P., Vránová J., Hájková S., Blašková e., navrátil V., České vysoké učení technické v Praze,  
fakulta biomedicínského inženýrství; nZZ THeraP-TILIa, Praha; rehabilitační ústav rehamedica, Žacléř; 

                         Universita karlova v Praze, 3. lékařská fakulta
15. Možnosti operační léčby osteoporotických zlomenin 20 min. 

filip m., Linzer P., Šámal f., Jurek P., novosad, Hrdý P., neurochirurgie knTB Zlín
16. Osteoporosa u spinálních pacientů 20 min. 

Hyšperská V., kříž J., Spinální jednotka, klinika rHB a TVL Uk 2. Lf a fn motol, Praha 
Diskuse  10 min.

17.40 Zakončení prvního dne konference
19.30 Společenský program (společenské prostory LH radium Palace)
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Sobota  1. prosince

09.00 – 10.20 V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 
 Předsedající: Ištvánková E., Nováček Š.

17. Fyzioterapie u fibromyalgie 20 min. 
Ištvánková e., Jarošová H., revmatologický ústav, centrum léčebné rehabilitace, Praha

18. Mirror terapie – cvičení s využitím vizuální zpětné vazby v zrcadle u pacientů s KRBS   
v oblasti horních končetin 20 min. 
kotková k., klinika rehabilitačního lékařství Vfn a 1. Lf Uk, Praha

19. Využití tyče Flexi-bar v rehabilitaci pacientů s osteoporózou 20 min. 
Honová k., recens s.r.o., Brno

20. Moderní technologie v rehabilitaci 10 min. 
nesvadba a., Sdružení cmP Praha 
Diskuse  10 min.

10.20 – 10.40        Přestávka s kávou

10.40 – 11.50 VI. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 
 Předsedající: Hnátek J., Maršík J.

21. Osteoporosa – na co nezapomínat 20 min. 
Bašta I., rHB oddělení, Panochova nemocnice Turnov, s.r.o.

22. Nemocní s plicním onemocněním v lázních Luhačovice, současnost a budoucnost 20 min. 
Šabová e., Hnátek J., Lázně Luhačovice a.s.

23. Radon ve světle současnosti 20 min. 
maršík J., LL Jáchymov, a.s. 
Diskuse  10 min.

11.50 Zakončení konference
11.55 výdej certifikátů (registrační centrum konference)

PoSTeroVÁ Sekce
(foyer kongresového sálu LS ak. Běhounek)
Instalace posterových prezentaci: od 29. listopadu, 18.00 hod. – kdykoliv
Provoz posterové sekce: po celou dobu programu konference 

1. Možnosti fyzioterapie při osteoporóze – mladší pacienti s menším postižením
 Bittnerová o., revmatologický ústav, Praha
2. Osteoporoza , rizika a možnosti fyzioterapie
 Votavová m., Jarošová H., revmatologický ústav, Praha
3. Příspěvek k rehabilitaci postprostatektomické inkontinence 

 rosenová Z., Balabánová g., Hanušová e., komárková m., rohnová e., Vaverková T.,
 odd. rehabilitační a fyzikální medicíny nemocnice na Homolce, Praha
4. Přínos specializované kardiorehabilitace u stavů po srdečních operacích
 Škraňka V., Juráň f., oLÚ pro kardiorehabilitaci Lázně Teplice nad Bečvou

29.
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organizační a technické zajištění programu
Audiovizuální technika: Organizátor konference zajišťuje audiovizuální techniku a její obsluhu v plném rozsahu pro 
všechny prezentace přihlášených účastníků odborného programu, včetně firemních sponzorovaných přednášek.
Prezentace se předávají obsluze (pracoviště obsluhy je umístěno přímo v konferenčním sále) buď na CD/DvD nebo USB 
klíčích průběžně, nejpozději však 30 minut před termínem prezentace dle programu. 

Certifikáty: Certifikáty vydané dle SP ČLK č. 16/2007 pro lékaře registrované na konferenci a certifikáty Unify a 
České asociace sester vydané dle vyhlášky MZ Čr č. 4/2010 Sb. pro zdravotnické pracovníky v nelékařských profesích 
registrované na konferenci, obdrží každý registrovaný účastník v registračním centru konference 1. prosince od 
11.45 hod. (jednodenní účastníci 30. listopadu od 17.40 hod.) v jiném, než tomto termínu, nebudou certifikáty 
z rozhodnutí pořadatele konference vydány. Nevyzvednuté certifikáty budou uloženy u koordinátora odborného 
programu konference a nebudou zasílány poštou. 

Doprovodný a společenský program 
Pátek 30. listopadu, 17.45 – 19.15 hod. (rehabilitační a relaxační program v LL Jáchymov)
Individuální relaxační a rehabilitační program pro registrované účastníky a reprezentanty zúčastněných firem. 
Kompletní informace s rozpisem nabídky aktivit pro individuální výběr a rezervaci budou k dispozici na informačních 
panelech v registračním centru 29. a 30. listopadu. 

Pátek 1. prosince, 19.30 – 23.30 hod. (společenské prostory LH radium Palace) 
Společenský večer s občerstvením a programem  
•	 Občerstvení s nápoji připravené gastronomickým servisem LH radium Palace 
•	 Prezentace vín vinařství Polehňa, Blatnice pod Sv. Antonínkem
•	 DvD video diskotéka  
Vstup na společenský večer: registrovaní lékaři a zdravotničtí pracovníci v nelékařských profesích: vstupenka v ceně 350 Kč. 
Ostatní zájemci o účast: vstupenka v ceně 550 Kč. Cena vstupenky zahrnuje DPH dle platné sazby. Zájemci o účast si 
mohou vstupenku zakoupit v limitovaném počtu na místě v registračním centru konference do 1. prosince 12.00 hod.

organizační zajištění konference 
Provoz registračního centra: Čtvrtek 29. listopadu   17.00 – 21.00
   Pátek 30. listopadu  07.30 – 18.30  
   Sobota 1. prosince   08.00 – 12.15  

Ostatní pravidla pro účast na konferenci 
•	 vstup do konferenčního sálu je možný výlučně s registračním průkazem účastníka.  registrační průkaz obdržíte při akreditaci v registračním 
 centru. Prosíme, abyste registrační průkaz nosili viditelně, popř. jej na požádání předložili organizátorům.
•	 Součástí služeb pro registrované účastníky je občerstvení v průběhu občerstvovacích přestávek.
•	 Účastníci konference si budou moci v registračním centru zakoupit bufetovou večeři na den 29. listopadu a bufetový oběd na dny 30. listopadu a 1. prosince.  
•	 Potvrzení o účasti na konferenci, vypořádání plateb a daňových dokladů, připomínky, reklamace a ostatní náležitosti související s účastí na 
 konferenci, řešte bezodkladně v registračním centru.
•	 Pořadatel a organizátor konference vás žádají, abyste v prostorách konání konference v LS Ak. Běhounek nenechávali bez dozoru osobní věci, 
 doklady, cennosti, notebooky, mobilní telefony apod. Pořadatel a organizátor konference nenesou odpovědnost v případě jejich ztráty, odcizení 
 nebo poškození.
•	 všem účastníkům bude po celou dobu konference ve foyer recepce LS Ak. Běhounek k dispozici šatna s obsluhou. 
•	 Prosíme, v konferenčním sále nepoužívejte mobilní telefony ani jiné přístroje a pomůcky rušící svým provozem program a ostatní účastníky konference.
•	 Bez výslovného souhlasu pořadatele nebo organizátora konference není dovoleno pořizovat záznamy (zvukem, obrazem) prezentací 
 přednášených v konferenčním sále. 
•	 v mimopracovní době konference se konferenční sál a prostory doprovodné výstavy uzamykají. 
•	 ve všech vnitřních prostorách LS Ak. Běhounek je zákaz kouření.
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SBornÍk aBSTrakT
Volná sdělení

Polohově vázaná závrať u pacientů s poruchami metabolismu kosti
 Čakrt O1, Kolář P1, Jeřábek J2

1Klinika rehabilitace a TvL 2. LF UK a FN Motol, Praha,  2Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

v klinické praxi se často setkáváme s polohově vázanými závratěmi. Řada klinických studií poukazuje na nárůst výskytu 
tohoto typu závratí u osob ve věku nad 40 let. v poslední době se také objevily nové klinické studie, které poukazují 
na vyšší incidenci u pacientů trpících poruchami metabolismu kosti (osteoporosa, osteopenie). Nejčastějším typem 
polohové závratí je u pacientů s osteoporosou benigní paroxyzmální polohové vertigo – BPPv. Důležitým momentem 
pro správnou léčbu je diferenciálně diagnostická rozvaha. Toto onemocnění jsme ve většině případů schopni 
diagnostikovat prostřednictvím polohových testů a následně ho i úspěšně léčit. K léčbě využíváme specifické repoziční 
manévry, které volíme na základě klinického obrazu v polohových testech. Je však nutné znát zásadní odlišnosti v 
klinickém obrazu BPPv od ostatních typů závratí, a tím předejít diagnostickým a léčebným omylům.

Homocystein jako příčina systémových onemocnění vaziva
Erben K, Hořejšová J
Poradna civilizačních chorob, r.M.A. Centrum, Praha 7

Dosud jsme si nenavykli vnímat tělesné pocity jako ukazatel biochemického zdraví. Lékařská věda ukázala na spojitosti 
mezi narušením chodu biochemických procesů metabolizace homocysteinu v buňkách a klinickými projevy civilizačních 
chorob. Spojnici mezi biochemií a klinikou narýsovala toxicita homocysteinu. 
První důkaz o toxicitě Hcy přinesly pokusy in vitro na tkáňových kulturách fibroblastů. Přikápnutí Hcy způsobilo 
dezintegraci jejich růstu a množení. Přidání B6 a kyseliny listové obnovilo normální vývoj buněk v kultuře. Mezi projevy 
toxicity homocysteinu in vivo patří: poškození enzymů, provokování vzniku volných radikálů, poškození mitochondrií, 
neurotoxicita, porucha v replikaci DNA a vznik mutací genů, tlak na posunutí pH krve do kyselé reakce. 
rozsáhlým cílem toxického působení Hcy je vazivo: „Hcy poškozuje elastická vlákna vaziva a brání tvorbě kvalitního 
kolagenu“ (McCully). Predilekční pro toxické poškození vaziva jsou například jeho více zatěžované partie u sportovců 
(Achillovy šlachy, tenisové a oštěpářské lokty, nebo u fyzicky pracujících choroby z jednostranného nadměrného 
zatížení. Sem patří i syndromy karpálního tunelu při delší práci na počítači na ruce ovládající myš. 
Mezi systémová onemocnění vaziva, jejichž vznik souvisí s vyšším homocysteinem, patří: M. Bechtěrev, Systémový 
lupus erytematodes, M Scheuermann a další vzácnější onemocnění. I onemocnění vaziva s autoimunitní složkou jsou 
důsledky toxicity homocysteinu. Princip vzniku autoimunitních onemocnění: Nástrojem vysoké chemické aktivity 
homocysteinu je jeho sulfhydrylová skupina (-SH). Při nahromadění Hcy v krvi přerůstá tato schopnost vysoké 
chemické aktivity v chemickou agresivitu a posléze v toxicitu. Při kontaktu s molekulami bílkovin je Hcy „označkuje“ 
(chemicky nepatrně pozmění) a tím vytvoří z tělesné bílkoviny pro imunitní systém cizorodou látku. Imunitní systém je 
nastaven na okamžité ničení takových bílkovin. 
Tyto informace jsou vyňaty z Obecné teorie vzniku civilizačních chorob. Teorie vznikla zobecněním závěrů z mnoha set 
vědeckých pojednání o vztazích mezi poruchou metabolizace homocysteinu a projevy jednotlivých civilizačních chorob. 
Správnost provedeno zobecnění se potvrzuje v praxi: Po systematickém podávání vitamínů: kyselina listová, B6 a B12 
nastává snížení hladiny Hcy v krvi jako projev obnovení pořádku v biochemických procesech metabolizace Hcy. 
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Toto snížení doprovází mizení příznaků choroby. 
Závěr: Obnovení biochemického zdraví se projeví zastavením progrese sledovaného onemocnění. Slábnutí až vymizení 
symptomů po podávání dostatečných dávek vyjmenovaných vitamínů je obecné pravidlo a jeho platnost můžeme 
pozorovat v celém pojednávaném segmentu civilizačních onemocnění.

Osteoporoza a biochemické zdraví
Hořejšová J
BTL zdravotnická technika a.s., Praha

Biochemické zdraví: Bezporuchový chod biochemických procesů v buňkách je podmínkou zdraví. Jádrem těchto 
důležitých procesů je biochemický cyklus, v němž vzniká aminokyselina homocystein. Po splnění svých úkolů má 
následovat jeho přeměna v neškodné látky (v methionin, nebo (a) cystathion a dále přes cystein na taurin a další látky). 
Úspěšnost přeměny závisí na dostatečné dodávce vitamínů: kyselina listová, B6 a B12.  
Závislost biochemického zdraví na dodávání těchto tří vitamínů je bezprostřední. v uplynulých 50 letech se snížil 
obsah vitamínů a minerálů v zelenině o 80 %. Tento pokles vyústil v nedostatek klíčových tří vitamínů, nezbytných pro 
metabolizaci homocysteinu. Nezpracovaný homocystein se hromadí v krvi, což má závažné důsledky pro zdraví: 
Narušení stálosti vnitřního prostředí organismu: Homocystein, který se hromadí v krvi, narušuje přirozeně stabilní 
vnitřní prostředí organismu jednak tím, že jako organická kyselina posouvá pH krve na kyselou stranu a dále tím, že se 
uplatňuje jako toxická látka. 
vznik osteoporosy: Dlouhodobá přítomnost zvýšené hladiny homocysteinu v krvi zcela vyčerpá alkalickou rezervu, 
kterou krev disponuje. ve snaze zachovat nenarušené vnitřní prostředí s neutrálním pH sahá lidský organismus po 
poslední rezervě alkálií a tou je vápník v kostech. Odebírání vápníků z kostí je obranou proti „okyselování“ organismu 
stoupající hladinou homocysteinu a je jedinou známou a vědecky prokázanou příčinou vzniku osteoporosy. 
Léčení osteoporosy: Obecným principem léčení je obnovení biochemického zdraví. Spočívá v přesném nadávkování 
deficitních vitamínů podle laboratorně stanovené hladiny homocysteinu v krvi. 
Závěr: Péče o biochemické zdraví je v tuto chvíli asi jediný způsob jak zpomalit trend zhoršování zdraví populace. vývoj 
zdravotního stavu směrem k degeneraci může být začátkem konce lidstva a je jen otázkou, jak dlouho takový vývoj 
může trvat.

Dry needling v léčbě myofasciálních bolestivých syndromů
vilhelm T 
vErTEBrA – nezávislá ordinace, Šumperk

Bolesti zad jsou nejčastějším důvodem návštěvy lékaře v euroamerické populaci. v diferenciálně diagnostických 
postupech u bolestivých stavů jsou téměř výhradně zvažovány strukturální příčiny a pacienti jsou mnohdy zcela 
zbytečně vystavováni četným a opakovaným zobrazovacím vyšetřením s cílem najít odpovídající strukturální korelát 
bolestí. Strukturální spondylogenní a diskopathické nálezy jsou často nadhodnocovány a je přeceňován jejich význam 
v genezi bolesti. Problematika myofasciálních bolestivých syndromů, myofasciálních trigger points a přenesených 
bolestí je bohužel v současnosti mezi širší lékařskou veřejností v Čr prakticky neznámá. Proto jsou také svalový systém 
a myofasciální dysfunkce jako zdroj bolestí přehlíženy. Myofasciální dysfunkce a trigger points se významně uplatňují 
při vzniku mechanizmů udržujících chronickou bolest cestou trvalého nociceptivního aferentního vstupu do CNS. 
Mechanizmy periferní a centrální senzitizace pak ovlivňují bolestivou transmisi a dochází k rozšiřování receptorových 
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polí zadních rohů a rozvoji přenesených bolestí. Terapeutické modality pro léčbu myofasciálních poruch jsou v Čr 
převážně v držení fyzioterapeutů. Jde o neinvazivní metodiky s cílem obnovit přirozenou délku a tonus svalů, kůže 
a podkoží. v posledních 15 letech se však především v prostředí osteopatických škol rozvíjí koncept dry needlingu 
a přidružených a nadstavbových metodik. Invazivní terapie myofasciálních trigger bodů tenkou jehlou eventuálně 
doplněná elektrostimulací jehel nízkofrekvenčními bifázickými proudy ( NEIMS, PENS, ETOIMS ) je velice efektivní 
terapií zasahující na samém začátku modifikované bolestivé transmise.

Přínos expertního informačního systému computer kinesiology pro diagnostiku a léčbu poruch funkcí 
pohybového systému 
Jandová D1/, Morávek O2/, Formanová P3/

1,3/ Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FN Kv v Praze, 2/ JONA s.r.o. Pardubice

Koordinovaný pohyb v plném rozsahu a v plné síle je vyjádřením zdraví jak systému neuromuskulárního, tak zdraví 
metabolického, endokrinia a imunity. Sdělení prezentuje oprávněnost použití počítačových technologií v oboru 
rehabilitační a fyzikální medicíny (rFM)ve vztahu k pohybové soustavě. Expertní informační systémy počítačové 
kineziologie (Computer Kinesiology) unifikují diagnostické algoritmy, kvantifikují funkční poruchy pohybového systému 
a umožňují rychlou diferenciální diagnostiku segmentových visceromotorických vztahů. Zapracování reflexních 
principů tzv. Západní i východní medicíny v softwaru Computer Kinesiology (CK) dovoluje diagnostikovat z poruch 
funkcí pohybového systému i poruchy vnitřního prostředí. Léčebná individuálně stanovená baterie cviků systémem 
CK kombinuje uvolnění zkrácených měkkých tkání plně v principech obecně známých oboru rFM (PIr, strečink), vede 
k relaxaci svalů v hypertonu, současně s nenásilným posilováním oslabených svalových skupin. Dýchání v určitém 
pravidelném rytmu dle CK reguluje funkce autonomní nervové soustavy s obzvláštním významem pro funkce cévního 
systému krevního i lymfatického. Provedení dynamické složky cviků ve stanovených posturálních pozicích zvýhodňuje 
prokrvení a tok lymfy vnitřních orgánů u kterých chceme cíleně ozdravně působit na jejich dysfunkce. Léčba systémem 
CK komplexním přístupem autokinezioterapie spolu s doporučenou dietou, fytoterapií, regulovaným příjmem 
tekutin a dodáním stopových prvků, podporuje samoúzdravné regulační procesy v organizmu. Grafické zpracování a 
numerologické údaje EIS systému Computer Kinesiology lze použít k validní dokumentaci v přístupech evidence based 
mediciny k objektivizaci změn funkčních poruch pohybové soustavy a kontrole efektu terapie.  
Klíčová slova: expertní informační systémy, počítačová kineziologie, Computer Kinesiology, funkční poruchy pohybové 
soustavy, fyzioterapie

Využití rázové vlny v léčbě pohybového ústrojí, Poznatky z „15. Kongresu ISMST                
(Interational Society for Medical Schockwave Treatments“ v Cartageně v Kolumbii
Nedělka J, Nedělka T
Oddělení pro léčebnou rehabilitaci a léčbu bolesti Praha 6 – Řepy, Neurologická klinika FN Motol, Praha 

Autoři zde prezentují své dlouhodobé zkušenosti s použitím radiální rázové vlny (rv) při léčbě poruch pohybového 
ústrojí. Současně zde prezentují i vlastní koncept „Dynamické myofasciální terapie“ navazující na poznatky Pražské 
školy myoskeletální medicíny. 
Součástí sdělení je prezentace závěrů z 15. celosvětového Kongresu ISMST v Cartageně. 
Na tomto kongresu byly prezentovány nejaktuálnější poznatky z oblasti „Schockwave medicine“, která se stává 
samostatnou léčebnou kategorií. 
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vědecký program kongresu obsahoval teoretickou část, kdy účastníci byli seznámeni s fyzikálními, biologickými 
principy, aplikačními formami, širokým indikačním polem použití rv. Následoval praktický workshop zakončený 
testem. v této pratické části autoři prezentovali koncept Dynamické myofasciální terapie, který vzbudil zájem účastníků 
kongresu. Samotný kongres byl rozdělen do jednotlivých sekcí, od úrovně molekulární biologie, biologie tkání, účinku 
na kostní hmotu, kůži, léčbu bolesti až po topické aplikace při poruchách pohybového ústrojí. Samostatnou kategorií 
byla i veterinární medicína. v sekci SCHOCKWAvE MEDICINE IN PAIN byla přednáška „Comparative effectiveness 
evaluation of shockvawe therapy, steroid injections and radiofrequency medial branch neurotomy for lumbar facet 
joint pain“ autorů Tomáš Nedělka, Jiří Nedělka, Jakub Schlenker, Jiří Steindler byla vyhodnocena jako nejlepší z tohoto 
bloku. Celosvětový kongres prokázal účinky rázové vlny jako samostatné léčebné kategorii ve smyslu shockwave 
medicine a jako metodu volby u řady diagnóz. Zde je nutno zmínit jednoznačný pozitivní efekt fokusované rv při léčbě 
pseudoartróz. Tato léčebná metoda nabízí i velkou perspektivu pro léčbu zatím nestadardních diagnóz jako je třeba 
oblast invervenční kardiologie. 
Jednou z posledních klíčových přednášek bylo sdělení o využití rv v jednotlivých zemích, formách úhrady, někde ji platí 
ZP. Při úhradách v hotovosti je široká variabilita.

Přínos HILT pro léčbu některých onemocnění pohybového aparátu
Navrátil L, Kočí P, vránová J, Hájková S, Blašková E, Navrátil v
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství; NZZ THErAP-TILIA, Praha; rehabilitační 
ústav rehamedica, Žacléř; Universita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta

Cíl studie: Cílem studie bylo posoudit, zda invaze High Intensity Laser Therapy (HILT) je přínosem při léčbě vybraných 
onemocnění pohybového aparátu v porovnání s výkony 50 – 200 mW, které jsou dnes běžně používány (LLLT).  
Účel studie: v současné době pozorujeme zvyšující se počet přístrojů pro neinvazivní laseroterapii nabízených 
některými prodejci, jejichž výkon se pohybuje mezi 1 až 12 W. Protože jejich prodejní cena je výrazně vyšší (5x až 10x) 
než u dosavadních přístrojů, je při rozhodování o jejich zakoupení klíčové, zda je předpoklad návratu takto vložené 
investice jak z pohledu terapeuta, tak i zvýšeného komfortu pro nemocného. 
Metodika: ve studii jsme porovnávali léčebný efekt aplikace terapeutického laseru s maximálním výkonem diody 
do 400 mW, typ 4000 (BTL-4000, Praha) s výrobkem společnosti BIOLASE (USA) typ Diolase 10™ s výkonem do 10 W 
(ve studii jsme zvolili výkon 5 W) a zdrojem laseru BTL-6000 (ve studii jsme zvolili rovněž výkon 5 W) rozdílné byly i 
vlnové délky aplikovaného laseru. Laser jsme aplikovali jak kontinuálně, tak pulzně s frekvencí 10 Hz. Studie proběhla 
na 3 pracovištích (v jednom případě lůžkové, ve dvou ambulantní zařízení). Indikace jsme rozdělili do 5 skupin podle 
postižení pohybového aparátu. Byla hodnocena délka a efekt léčby a vhodný počet aplikací.  
Výsledky: Studie prokázala, že vyšší výkon laseru snižuje počet aplikací. Nedochází ke zkrácení doby léčby, ale 
prodloužení intervalů mezi návštěvami zdravotnického zařízení a jejich výrazně nižší počet je pro nemocného výhodou. 
rovněž efekt léčby je při vyšším výkonu lepší. volba pulzního režimu nebo kontinuální aplikace závisí na indikační 
skupině. Příznivějších výsledků bylo dosaženo u hospitalizovaných nemocných. Klíčovou roli zde hraje i mechanizmus 
účinku fototerapie ve tkáni. Představa, jak laser prostupuje do tkáně v závislosti na jeho vlnové délce, byla již řadou 
studií překonána. 
Závěr: High Intensity Laser Therapy je rozhodně přínosem při léčbě některých indikací při onemocnění pohybového 
aparátu. Podstatně nižší počet návštěv nemocného při lepším terapeutickém efektu je pro pracoviště ekonomicky i 
organizačně výhodné, snižuje se pracovní zátěž personálu a nižší počet návštěv je benefitem i pro nemocného. Na 
straně druhé je však ekonomická náročnost spojená s jeho pořízením. Jsme přesvědčeni, že v současné době je proto 
zakoupení tohoto přístroje vhodné pro větší lůžková i ambulantní zařízení a pro skutečné nadšence pro laseroterapii.
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Možnosti operační léčby osteoporotických zlomenin
Filip M, Linzer P, Šámal F, Jurek P, Novosad, Hrdý P
Neurochirurgie KNTB Zlín

Osteoporotické zlomeniny postihují nejčastěji pacienty vyššího věku, s řadou přidružených chorob a rizik, a tato 
seniorská část populace je ohrožena zvýšenou morbiditou i mortalitou při jejich léčbě. Konzervativní terapie, ke které 
patří rehabilitace na lůžku s časnou vertikalizací a korzetoterapie doplněná farmakologickou lokální a systémovou 
léčbou je u 30-40% pacientů neúspěšná. včasná a adekvátně provedená operace umožňuje rychlejší vertikalizaci a 
rehabilitaci a je výhodnou alternativou ke konzervativní terapii. Časná mobilizace může vést jak ke snížení morbidity, 
tak mortality. Osteoporotické zlomeniny hrudních a bederních obratlů rozdělujeme dle běžně používaných klasifikací 
(Dennisova klasifikace, AO klasifikace) na stabilní i nestabilní. v současné době můžeme podle typu zlomeniny provést 
operaci buď miniinvazivními transkutánními výkony (stabilní zlomeniny) či otevřenými transpedikulárními fixačními 
výkony pomocí augmentovaných šroubů (nestabilní zlomeniny). Cílem sdělení je seznámit posluchače s těmito 
operačními technikami na podkladě vlastních 15 letých zkušeností s operační léčbou těchto zlomenin.

Osteoporosa u spinálních pacientů 
Hyšperská v, Kříž J
Spinální jednotka, Klinika rHB a TvL UK 2. LF a FN Motol, Praha

Úbytek kostní hmoty dolních končetin u lidí po spinálním traumatu má za následek zvýšené riziko fraktur dolních 
končetin zejména v oblasti distálního femuru a proximální tibie. Již několik dní po vzniku míšní léze se zvyšuje exkrece 
kalcia močí, která je 2 až 4 násobně vyšší, než u lidí dlouhodobě upoutaných na lůžko bez míšní léze. K největšímu 
úbytku kostní hmoty dochází prvních 4 až 6 měsíců od úrazu. Podle některých studií dojde k ustálení stavu do 1 až 2 let 
po vzniku léze na 25 až 50 procent úrovně kostní denzity srovnatelné s kostní denzitou chodících pacientů. Dle jiných 
studií k tomuto ustálení nedojde nikdy a úbytek kostní hmoty je trvalý. Mezi rizikové faktory pro vznik fraktur patří 
pohlaví, věk, doba od úrazu, kompletnost léze, nízký body mass index a nízká kostní denzita. U žen je riziko fraktury 
větší. K signifikantnímu nárůstu fraktur dochází 10 let od úrazu. U paraplegiků jsou fraktury častější než u tetraplegiků, 
vzhledem k vyšší aktivitě pacientů s paraplegií.  
Bylo provedeno několik studií s bisfosfonáty podávanými časně po vzniku léze, které mohou zpomalit pokles kostní 
masy v okolí kyčlí a kolen. Bohužel je zatím málo důkazů, které by prokázaly vliv bisfosfonátů podávaných v delším 
odstupu od úrazu na udržení kostní hmoty. Dále je omezený počet důkazů o vlivu nefarmakologických postupů na 
prevenci či udržení kostní hmoty. 

Fyzioterapie u fibromyalgie 
Ištvánková E, Jarošová H 
revmatologický ústav, Centrum léčebné rehabilitace, Praha  
 
Syndrom fibromyalgie se projevuje prolínáním somatických a psychických obtíží. Úlohou fyzioterapie je účinně skloubit 
působení na oba projevy onemocnění. Je nutné přistupovat ke každému pacientovi individuálním způsobem, dokonale 
jej vyšetřit a na základě vyšetření stanovit krátkodobý i dlouhodobý plán fyzioterapie. Současně ale musíme počítat s 
kolísáním obtíží v závislosti na fyzické i psychické zátěži, případně i na klimatických změnách. 
Důraz klademe hlavně na aktivní procedury, které vedou k obnovení ztracené svalové balance. Začínáme většinou 



XXII. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2012  PROGRAMOVÝ SBORNÍK

relaxačními technikami, strečinkem, postupně přidáváme aerobní cvičení. Stále musíme mít ale na mysli, že přílišná 
zátěž organismu může příznaky naopak zhoršovat. Doporučujeme cvičení v teplém bazénu a vodoléčebné procedury v 
teplé vodě, sporty a aktivity (individuální i skupinové), které stimulují emocionální složku (tanec). vhodné je cvičení na 
neurofyziologickém podkladě, senzomotorika, u hypermobility zařazujeme cílené posilování. Účinná je akupunktura 
(klade důraz na psychickou etiologii nemoci), akupresura (efekt tání). Z fyzikální terapie se symptomaticky osvědčuje 
transkutánní elektrická nervová stimulace, lokální aplikace tepla či chladu, chiropraxe, masáže, ultrazvuk. 
v praxi se snažíme dodržovat dlouhodobý plán fyzioterapie v souladu s krátkodobým.

Mirror terapie – cvičení s využitím vizuální zpětné vazby v zrcadle u pacientů s KRBS v oblasti horních končetin
Kotková K
Klinika rehabilitačního lékařství vFN a 1. LF UK, Praha

Komplexní regionální bolestivý syndrom (KrBS) označuje bolestivé stavy, které vznikají převážně jako následek 
úrazu, s velmi variabilním rozsahem a intenzitou klinických příznaků. Typicky zjišťujeme poruchu vazomotoriky, 
trofiky, omezení hybnosti, poruchu sensoriky a bolest. Onemocnění většinou vyžaduje komplexní dlouhodobou 
terapii se čtyřmi hlavními pilíři – edukací, léčbou bolesti, rehabilitací a psychologickou intervencí. rehabilitace je 
základní součástí terapie, protože zlepšení hybnosti je zásadním krokem ke zlepšení trofiky a bolesti. Terapeutický 
plán je stanovován individuálně, využívanými technikami jsou cvičení v zrcadle, analytické cvičení, funkční aktivity, 
relaxační techniky, fyzikální terapie a v další návaznosti i ergoterapie a event. ortézování a tapování. Cvičení s využitím 
vizuální zpětné vazby v zrcadle (mirror visual feedback), je terapie zaměřená na obnovu adekvátní propriocepce z 
postižené oblasti, zlepšení správného vztahu propriocepce – pohyb a „zdravého“ obrazu poškozené končetiny v mozku. 
významnou roli v těchto procesech reedukace a plasticity zřejmě hrají zrcadlové neurony (skupiny buněk v motorické 
oblasti mozku, v centrech zpracovávajících vizuální vjemy a pravděpodobně též v oblastech paměťových). Tato terapie 
je pacienty velmi dobře přijímána a klinické výsledky jsou velice pozitivní. Kasuistiky.

Využití tyče Flexi-bar v rehabilitaci pacientů s osteoporózou
Honová K
recens s.r.o., Brno

Osteoporóza je progresivní systémové onemocnění, které vede ke zvýšení fragility kostí s tendencí ke zlomeninám. 
Četnost v naší populaci je cca 7 – 8 %. v léčbě osteoporózy je vedle medikamentózní léčby nezastupitelná i pohybová 
intervence. Pohybová léčba je nedílnou součástí léčby i prevence. Fyzická aktivita a vliv gravitace jsou nejdůležitějšími 
faktory pro růst kosti a její remodelaci. Působí třemi mechanismy: Dochází k aktivaci osteoblastů, fixaci vápenatých 
iontů na negativně nabité povrchy kostí a ke zvýšenému přísunu materiálu pro osifikace.  
v příspěvku je představena pomůcka Flexi-bar (dále jen FB). Podstatou cvičení s FB je rozkmitání tyče a udržení výchozí 
(korigované) atitudy. FB svými kmity působí střídavou aktivizaci antagonistických svalů v kokontrakčním vzorci. 
Uvedeným mechanismem dochází ke stimulaci remodelace kostí a proto je velmi přínosné využít FB k pohybové léčbě 
pacientů s osteoporózou. Při cvičení s Flexi-barem dochází k zlepšení rovnováhy, koncentrace, koordinace a pohybové 
senzibility. Studie, zkoumající účinky vibrací v tréninku, prokazatelně potvrdily účinky na rozvoj síly, flexibility, stability, 
zlepšení hustoty kostí, cirkulace krve a urychlení regenerace. FB je využitelný i k doplňující terapii sportovců, k léčbě 
poúrazovových a pooperačních stavů a nebo u pacientů s funkčními poruchami pohybového aparátu. 
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Moderní technologie v rehabilitaci      
Nesvadba A
Sdružení CMP Praha

Jsem svědky explosivního rozvoje všech zdravotnických technologii rehabilitaci nevyjímaje. vlastní léčebné, lékařsky 
vedené rehabilitace je ve vyspělých zdravotnických systémech světa věnována stále větší pozornost, neboť zásadním 
způsobem ovlivňuje délku pracovní neschopnost, soběstačnosti jak ve smyslu fyzickém, tak sociálním.  
rehabilitace dnes zasahuje do stále včasnějšího stádia ústupu původního onemocnění, časná a efektivní rehabilitace.  
vedle kvalifikovaného personálu jsou prostředkem včasné, efektivní rehabilitace s měřitelnými výsledky moderní 
zdravotnické přístroje, stále časněji s robotickými vlastnostmi.  
Tyto stroje poskytují exaktní, reprodukovatelnou, neúnavnou rehabilitaci, jejíž výsledky jsou objektivně měřitelné.  
Příkladem mohou být Lokomat (robotický systém pro pro nácvik chůze) či Hirob – robotický systém věrně simulující 
hipoterapii při léčbě spastiků.  
v případě systému Hirob se dnes a zde na tomto fóru jedná o první veřejné sdělení ve střední Evropě – data z úvodní 
klinické studie. 

Posterová sdělení 

Možnosti fyzioterapie při osteoporóze – mladší pacienti s menším postižením
Bittnerová O
revmatologický ústav, Praha

Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí, v důsledku tohoto jevu dochází u lidí 
trpících tímto onemocněním k četnějším zlomeninám. Osteoporóze se také říká „tichá epidemie 21. století.“ Trpí jí 
7 – 8 % všeho obyvatelstva. Jsou zde faktory neovlivnitelné, jako genetické vlivy (rodinný výskyt), pohlaví častější u 
ženské populace) a faktory ovlivnitelné, jako je kouření, pití alkoholu, nevhodný způsob života, nedostatek tělesného 
pohybu, nevyvážená strava, užívání kortikoidů. Projevy u mladších pacientů mnohdy nejsou, ale u starších pacientů 
jsou první příznaky často chronické bolesti páteře, později zlomeniny. Nejčastěji to bývá zlomenina krčku stehenní 
kosti, zlomenina předloktí v oblasti zápěstí a zlomenina těl obratlů dolní hrudní a bederní páteře. Pro osteoporózu je 
typický úbytek kostní hmoty a jeho nejčastější příčiny jsou: nedostatek pohlavních hormonů, nedostatečné zásobení 
těla vápníkem a vitamínem D, nedostatek tělesného pohybu, toxické látky, nemoci (hlavně dlouhodobé zánětlivé), 
některé léky. Přestože u pacientů mladších ročníků změny na skeletu a jejich projevy nejsou tak závažné, z důvodu 
preventivního předcházení pozdějších závažných změn, je každodenní pohybový režim nezbytný. Přesto je nutné 
vyvarovat se krajních poloh všech pohybů v kloubech i na páteři, extrémních sportovních aktivit a situací, kdy hrozí 
nebezpečí úrazu. Cvičení a sportovní aktivity musí být pestré a různorodé, aby uchovali zájem pacientů o sport, cvičení 
a pohyb, který je pro ně celoživotní nutností.
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Osteoporoza , rizika a možnosti fyzioterapie
votavová M, Jarošová H
revmatologický ústav, Praha

Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění skeletu charakterizované poruchou mechanické odolnosti kosti. 
Mechanická odolnost kosti je podmíněna především množstvím a kvalitou kostního minerálu a organické matrix, 
a mikroarchitekturou kosti. Nerovnováha či úbytek těchto komponent může vést ke zvýšenému riziku zlomenin i 
při nevelké zátěži. Užívají se klasifikační kriteria z pohledu etiopatogenezy nebo denzitometrická klasifikace. Po 
stanovení diagnózy a dle výsledků potřebných vyšetření stanoví ošetřující lékař další léčebné postupy. Hlavním 
úkolem fyzioterapie by měla být prevence, tedy spoluúčast při zajištění vyšší mechanické odolnosti. v případě 
vzniku komplikací onemocnění (osteoporotických fraktur) je rozdílný přístup v akutním stadiu a po zhojení fraktury. 
Základní léčba je traumatologicko- ortopedická, neboť jde o trauma na patologickém terénu. Prodělaná zlomenina 
znamená výrazně zvýšené riziko další zlomeniny. Kompresivní zlomeniny obratlů jsou spojeny se zvýšenou morbiditou 
i mortalitou. Mortalita během prvního roku po prodělané zlomenině kyčle se pohybuje kolem 20%. Dominantní 
postavení v rehabilitaci zaujímá léčebná tělesná výchova, jak již bylo zdůrazněno individuální, vycházející z podrobné 
znalosti klinického stavu a v případě zlomenin z doporučení ortopeda či traumatologa. Analgeticky je často využívána 
i fyzikální léčba. Další nedílnou součástí léčby jsou vodoléčebné procedury. Pro každého pacienta by měl být stanoven 
krátkodobý a dlouhodobý léčebný plán. v případě vysokého rizika jsou diskutována protektivní opatření – např. 
hipprotektory. Pravidelná vhodně zvolená tělesná aktivita by měla být u těchto pacientů běžnou součástí života.

Příspěvek k rehabilitaci postprostatektomické inkontinence 
rosenová Z, Balabánová G, Hanušová E, Komárková M, rohnová E, vaverková T
Odd. rehabilitační a fyzikální medicíny Nemocnice Na Homolce, Praha

v posledních desetiletích roste incidence karcinomu prostaty. Kurativním výkonem v případě lokalizovaného karcinomu 
je radikální prostatektomie. Ta je spojena se vznikem pooperační inkontinence moči, jejíž výskyt kolísá mezi 2,5-
87% operovaných. U většiny pacientů dojde k vymizení či zmírnění močové inkontinence v intervalu do 1-2 let po 
operaci. Stresová inkontinence u mužů je projevem poruchy uretrálního svěračového mechanismu a/nebo detrusorové 
instability v kombinaci s vnitřní svalovou dysbalancí svalů pánevního dna v důsledku poškození těchto tkání nebo 
nervů inervujících tyto struktury. Dle doporučení Evropské urologické společnosti lze za kontinentního pacienta 
považovat takového, který potřebuje maximálně jednu „jistící“ vložku denně.rehabilitační léčba zkracuje dobu trvání 
inkontinence a redukuje objemy unikající moči.výsledky ukazují na vyšší efektivitu léčby při jejím časném zahájení.  
Na našem pracovišti jsme v průběhu let 2008-2012 ošetřili celkem 93 pacientů s postprostatektomickou inkontinencí. 
78 pacientů dokončilo léčbu v průměru po 2,3 měsíci léčby s průměrnou dobou trvání inkontinence od prostatektomie 
2,8 měsíce. 11 pacientů ukončilo léčbu ve stavu zlepšení, ale nedosáhlo kritérií kontinence, 4 pacienti léčbu 
nedokončili. Léčba je prováděna 2x týdně v trvání 30 minut. východiskem k léčbě je zhodnocení údajů z anamnesy, 
zhodnocení tonu a funkčního stavu pánevního dna, synergií v rámci HSS.Léčba se soustředí na izolaci a výcvik svaloviny 
pánevního dna spolu s verbálním nebo manometrickým feedbackem, na elektrostimulaci, feedback s elektrostimulací, 
behaviorální terapií. Zvládnutí korektní aktivace pánevního dna dovolí zařadit pacienta do skupinového cvičení. 
Kritériem efektu léčby je spotřeba vložek. 
Získané zkušenosti nám umožnily sestavit algoritmus rehabilitační léčby postprostatektomické inkontinence. 
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