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Rehabilitace je obnova nezávislého a 
plnohodnotného tělesného a 
duševního života osob po úrazu, 
nemoci, nebo zmírnění trvalých 
následků nemoci nebo úrazu pro život 
a práci člověka. 
 
 
ICF WHO  2001 



rehabilitace  

 ve zdravotnictví 
včetně ergodiagnostiky 
 

 sociální 
 

   pedagogicko 
výchovná 
 

 pracovní včetně 
ergodiagnostiky 
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 Neurorehabilitace je interprofesní           
   rehabilitace pacientů s neurologickými  
   onemocněními. 
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 Neurorehabilitace 

patofyziologie 
(pacient s funkčními 
následky – s disabilitou) 

 fyziologie (původní 
premorbidní stav 
pacienta) 

 zmírnění funkčních    
 následků 

 zajištění důstojného života  
 pacientů s disabilitou 
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   Podnětem vzniku neurorehabilitace 
 bylo založení Komise pro rehabilitaci     
 a fyzikální medicínu Světové 
 neurologické federace – „Problem 
 Commission for Rehabilitation and 
 Physical Medicine of World 
 Federation of Neurology“ v roce1964 
 na Neurologické klinice FVL UK. 





Interprofesní tým v neurorehabilitaci 

 lékaři     
 neuropsychologové  
 fyzioterapeuti   
 ergoterapeuti 
 logopedi 
 speciální pedagogové 
 sociální pracovnice 
 zdravotní sestry   
 protetici 
 nutriční terapeuti 
 

 posudkoví     
    lékaři 
 biomedicínští    
    inženýři 

 rodina 
 přátelé 





Dysfagie 

 
                                      
 
  

 diagnostika: lékař ORL 
 
 terapie interprofesní tým: 
  zdravotní sestra 
  klinický logoped 
  fyzioterapeuti 
  ergoterapeuti 
 nutriční terapeut 
 

 
 

 
                                      

 





Rehabilitační ošetřovatelství  
  

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 cíl - maximální kvalita rehabilitačního           
 ošetřovatelství ve všech klinických   
 oborech 

 
 zdravotní sestra, ošetřovatelka 
 fyzicky i psychicky náročné 
 24 hodinová pasivní péče ale i aktivní  
   trénink denních činností pacienta 
 aktivní účast interprofesního týmu    

 
 



ošetřovatelský lékař 

ošetřovatelský 
    fyzioterapeut 

ošetřovatelský    
   ergoterapeut 

ošetřovatelský   
   psycholog 

ošetřovatelský 
    logoped 

ošetřovatelský   
    pedagog 

ošetřovatelský    
   koordinátor 



Prostředky zdravotnické techniky 
 součást rehabilitace ve zdravotnictví 
 dlahování, již v akutním stadiu!!!   
 ADL osob s disabilitou 
 ke zmírnění či kompenzaci  
   následků disability 
 indikace pomůcky: 
 - vyšetření osoby s disabilitou             
 - individuální posouzení funkčního stavu a  
    jejich limitací                                            
  - výběr  vhodné pomůcky     
  - edukace  použití pomůcky 
  - evaluace bytu, možnost použití pomůcky 

 



 
Využití pomůcek v domácím prostředí a v exteriéru 
 
 
       
                                            
                                          
     Evaluace bytu 

         

Edukace používání pomůcky 
 
              
 
 
  

Indikace pomůcky ve zdravotnickém zařízení 
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                                        NAVLÉKAČ PUNČOCH  
                                            CENA: 160,- Kč 

 
 

TKANIČKY ELASTICKÉ  
CENA: 80,- Kč,   



 

Nástavec na WC s madly, výškově nastavitelný 
nastavitelná výška: 8, 12, 16 cm sklopná madla 
poklop  
Kód pojišťovny 12/0023939 
Pojišťovna hradí: 1200,- Kč, Doplatek: 800,- Kč 
 

 

KŘESLO KLOZETOVÉ SKLÁDACÍ  
KÓD POJIŠŤOVNY: 12/0023811 
CENA: 3820,- Kč, POJIŠŤOVNA HRADÍ: 2700,- Kč, 
DOPLATEK: 1120,- Kč   
 
  
PŘEDEPISUJE: praktický lékař, rehabilitační lékař, neurolog, 
ortoped, geriatr 
SCHVÁLENÍ REVIZNÍHO LÉKAŘE: NE 
UŽITNÁ DOBA: 5 let 



 

CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ PEVNÉ  
KÓD POJIŠŤOVNY: 12/0023733 
CENA: 1300,- Kč, PLNĚ HRAZENO 
 
PŘEDEPISUJE: rehabilitační lékař, neurolog, ortopedický protetik 
SCHVÁLENÍ REVIZNÍHO LÉKAŘE: ANO 
UŽITNÁ DOBA: 5 let 

 

 

 
 
 
CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ  
KÓD POJIŠŤOVNY: 12/0023738 
CENA: 5000,- Kč, PLNĚ HRAZENO 
  
PŘEDEPISUJE: rehabilitační lékař, neurolog, ortop. protetik 
SCHVÁLENÍ REVIZNÍHO LÉKAŘE: ANO 
UŽITNÁ DOBA: 5 let 

 



 

SEDAČKA NA VANU PLASTOVÁ  
KÓD POJIŠŤOVNY: 12/0011634 
CENA: 1110,- Kč,  PLNĚ HRAZENO 
PŘEDEPISUJE: praktický lékař, rehabilitační lékař, neurolog, 
ortoped, geriatr 
SCHVÁLENÍ REVIZNÍHO LÉKAŘE: NE 
UŽITNÁ DOBA: 5 let 

 

 

 
SEDAČKA DO VANY ZÁVĚSNÁ, •plastové sedátko s 
opěrkou   
otáčecí mechanismus s aretací, •volitelné provedení - s 
výřezem nebo bez 
KÓD POJIŠŤOVNY: 12/0023912 
CENA: 3620,- Kč, POJIŠŤOVNA HRADÍ: 2000,- Kč, 
DOPLATEK: 1620,- Kč 

 
 
 

PODLOŽKA PROTISKLUZOVÁ DO VANY 
rozměry: 104x40 cm,  •protiskluzové přísavky  
CENA: 342,- Kč,  



  
 
 

SEDAČKA DO SPRCHY SKLOPNÁ  
KÓD POJIŠŤOVNY: 12/0023915 
CENA: 2000,- Kč, plně hrazeno 
  
  
  
 
 
 
 

PŘEDEPISUJE: praktický lékař, rehabilitační lékař, 
neurolog, ortoped, geriatr 
Schválení revizního lékaře: NE 
UŽITNÁ DOBA: 5 let 
 
 
SEDAČKA DO SPRCHY SKLOPNÁ 
 podpůrná sklopná noha  Nosnost:  160 kg  
 KÓD POJIŠŤOVNY: 12/0023916 
CENA: 2940,- Kč, POJIŠŤOVNA HRADÍ: 2000,- Kč 
DOPLATEK: 940,- Kč    



 

ŠVÉDSKÝ PODAVAČ PŘEDMĚTŮ  
CENA: 280,- Kč,  NEHRAZENO 
•klešťový úchop přes kladku, magnet  

MADLO ZÁCHYTNÉ,  
CENA: 238,- Kč,  
NEHRAZENO 

Doplatek, nehrazeno: možnost jednorázového příspěvku od 
sociálního odboru Městského úřadu   



VÍCE REHABILITACEMÉNĚ LÉKŮ



Standardy v neurorehabilitaci 

 
Barnes MP. Standards in neurological 

rehabilitation. European Journal of 
Neurology 1997;  4 S1-S7  



Pro poškození mozku má velký význam 
plasticita reparační. Jedná se o schopnost 
nervového systému obnovit funkční 
poškození regenerací. Stejně jako ostatní 
druhy plasticity je i tato podmíněna geneticky.  
 

TROJAN, S., POKORNÝ, J. Theoretical aspects of neuroplasticity. 
Physiological. Research. 1999, vol. 48, s. 87-97.  
                                      



Neuroplasticitu je možné také definovat jako 
schopnost nervového systému měnit se 
v závislosti na zkušenostech a opakujících se 
podnětech (např. učení). 
 

MAEGELE, M., et al. Multimodal early onset stimulation combined 
with enriched environment is associated with reduced CNS lesion 
volume and enhanced reversal of neuromotor dysfunction after 
traumatic brain injury in rats. European Journal of Neuroscience. 2005, 
vol, 21, no. 9, s. 2406-2418. 
                                      



• Rehabilitační intervenční postupy využívají 
fenoménu plasticity nejen neurální, ale i 
svalové. Mechanismy neuroplasticity jsou 
„aktivní“ hlavně v časném období po 
kortikálním poškození.  
 

• Neurální plasticita je vlastností nervového 
systému, který mění svoji strukturu jako 
odpověď na zkušenost a adaptaci na 
měnící se situaci a určitý podnět. 



Neurorehabilitace - otevřené okno pro 
využití plasticity mozku 

1. rok                           2. rok                  3. roky a více 

COETZER, R. et RUSHE, R. Post-acute rehabilitation following traumatic brain 
injury: are both early and later improved outcomes possible? International Journal of 
Rehabilitation Research . 2005, vol. 28, issue: 4, s. 361-363. 



Neuroplasticita  

 Mechanismy plasticity mozku je možné aktivovat i 
několik let po poškození mozku při intenzivní 
interprofesní rehabilitaci.  

 Pomocí objektivních funkčních metod je možné 
ovlivnit pohybový vzorec paretické HK intenzivní 
interprofesní rehabilitací i několik let po poškození 
mozku. 

 
 
GERSTENBRAND, F., et al. Prognosis of severe, compound, frontal head-injuries. 

Neurochirurgia. 1973, vol. 16, issue: 6, s. 204-211 
EVANS, CC., et al. Evaluation of an interdisciplinary team intervention to improve therapeutic 

aliance in post-acute brain injury rehabilitation. Journal of Head Trauma Rehabilitation. 
2008, vol. 23, issue: 5,   s. 329-338. 

SLÁDKOVÁ, P., OBORNÁ, P., ŠVESTKOVÁ, O. Clinical application of accelerometer in 
rehabilitation. Turk J Phys Rehab. 12th Congress of European Forum for Research in 
Rehabiliation. 2013, Supl. 2, s. 112. 

 
 
 



 
toaleta 

 
umývání se 

 
oblékání se 

 
jídlo  
pití 

 
příprava jídla 

zaměstnání 

počítání 

vzdělání 

 mezilidské 
vztahy 

komunitní život 

psaní 

myšlení 

domácí práce 

soběstačnost 

 pohyblivost 

komunikace 

sluch 

mluvení 

zrak čtení 



Plasticita mozku 

 Dospělý mozek je schopen se adaptovat na 
faktory prostředí. Rozsah těchto změn lze 
přirovnat k tomu, co se děje během 
intrauterinního vývoje, kdy u člověka 
z jediného oplodněného vajíčka vznikne asi 
100 miliard neuronů a asi 100 biliónů 
spojení mezi nimi.  

                                       



Plasticita mozku 

Během plasticity probíhají na buněčné 
úrovni vývojové etapy známé 
z embryonálního vývoje mozku, jako je: 
 
1. neurogeneze (produkce, migrace a vývoj 
nových buněk, nervových nebo gliových, z 
nediferencovaných kmenových buněk),  
 
2. synaptogeneze (větvení axonů a 
dendritů, vytváření synaptických spojení),  

  



3. eliminace synapsí, tzv. pruning  
    („obstřihávání“ excesivního větvení   
    axonů a dendritů spojené s redukcí  
    počtu synaptických spojení),   
4. apoptóza (buněčná smrt).  

 
HIGGINS, E. S., GEORGE, M. S. The neuroscience of clinical 
psychiatry. The Pathophysiology of Behavior and Mental Illness., 
Wolters Kluwer, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2007, 
ISBN 13 978-0-7817-6655-5, s. 75–89. 
MORRIS, B. J. Neuronal plasticity. In: Davies RW, Morris BJ 
(eds), Molecular biology of the neuron (2nd ed.). New York: 
Oxford University Press. 2006, s. 357–386. 
KANDEL, E. R. The molecular biology of memory storage: a 
dialogue between genes and synapses Science. 2000, vol. 
294/5544, s. 1030–1038. 
 
 
                                      



Rehabilitace a plasticita mozku  
Jorge Lains (přednáška 2014) 
 

 plasticita mozku – mezihemisférická    
– corpus calossum 
 kde se aktivují kontralaterální hemisféry 
  nebo kde se inhibuje poškozená hemisféra 

 
 kortikální motorické sítě po příhodě  

  kdy dochází k bilaterální neuronální aktivitě 
  

 
 
 



 lidský mozek je schopen znovu učení 
  které je založeno na znovu zapojení dendritů 
  a zvyšuje se počet synapsí, ale i  
    nesynaptických procesů v mozku 
  dochází k motivaci presynaptických   a 

postsynaptických neuronů –   kde se 
mění  množství noradrenalinu  

   a katechaminu 
 

 objem transmise a vedení je                         
ovlivňován limbickým systémem                                              
–  emoce hrají podstatnou a důležitou                                       
roli v aktivizaci mozku 

         

(limbický systém) 



v případě, že se zvyšuje 
acetylcholin a norepinephrin  

snižuje se neklid pacientů  

zlepšují se kognitivní funkce – vše 
však záleží na aktivizaci pacienta a                                                            
na interakcích všech aktivit 
 



Význam motivace v RHB procesu   
 
 Provádění vybraných individuálních aktivit 
 Pozitivní vliv na motivaci, emoce 
 Zlepšení soběstačnosti a kvality života         
          
         
BENEŠOVÁ,M., PREISS, M.,  KULIŠŤÁK P. Neuroplasticita lidského mozku a 

její význam pro psychologii. Československá psychologie.  2009, 53 (1), s. 
55-67. 

FERRANTE, S., et al. A biofeedback cycling training to improve locomotion: A 
case series study based on gait pattern classification of 153 chronic stroke 
patiens. Journal of Neuroengineering and  Rehabilitation. 2011, vol. 8, no. 
47, s. 147-156. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 



 adaptace:   
 1. fáze alarmu 
 2. fáze rezistence 
 3. fáze vyčerpání  
 

 Plateau 
  dochází ve fázi výkonu 
  není indikace, že by se pacient mohl zlepšit 

 
 

  
  
 

 



 neuromuskulární adaptace 
  velice záleží na motivaci (i emocích)  
    a feedbacku 
  periodická reakce 
  reakce trvající určitou dobu 
  stálá reakce 

 
 



Neurofyziologické metody 

 Vojtova metoda, 
 
 Proprioceptivní neurosvalová facilita –     
    PNF (Kabat), 
 
 Metoda Affolter, 

 
 Bobath koncept 

 
 a další… 

 
 
 
 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s7KcQADMwwbtOM&tbnid=HNlkwVam9SjalM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mojebetynka.cz/dite-je-na-svete/pece-a-vychova-ditete/znate-vojtovu-metodu&ei=SOOFU5PBMuer7Ab6tIDYDg&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNEExKgSCeLV4_j2j18fHch43O36Qw&ust=1401369785911425
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qOKNQdnD_xgCeM&tbnid=wG2eM6LX7q4TJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cerfisio.com.br/cursos/kabat/&ei=LOSFU8TqGsnA7Abd8oCADw&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNGZc_wgErmZRXpxh8CBSjAe_YMCHg&ust=1401370022892413
http://superszkoly.edu.pl/uploads/2009/10/wwr2.jpg
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JHpp-iULHTV0vM&tbnid=X9jJQ4uxa0J3aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://etaltraining.businesscatalyst.com/course-1.html&ei=B-WFU_aZIMuv7Aa-jYGgAw&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNGigDpLSFbCBN-AUkV_bEFd52RFyQ&ust=1401370235491444


 
 

Manželé Bobathovi 
 
 
 

Berta Bobath (1907 – 1991) –  
původně učitelka gymnastiky.   
Dr. Karl Bobath (1906 – 1991) –  
neurolog a psychiatr. 
Původně pracoval s dětmi s DMO, 
později s pacienty po CMP a po  
úrazech hlavy. 
 
V šedesátých letech 20. století 
působili  a přednášeli na 
Neurologické klinice  
1.LF UK a VFN    
 

Vedoucí fyzioterapeutka Vendula Matolínová 
Klinika rehabilitačního lékařství  VFN a 1. LF UK v Praze 



Polohování, mobilita 
 prevence dekubitů 
 prevence pneumonie 
 prevence trombóz 
 prevence bolesti 
 podpora peristaltiky 
 ovlivnění sval. tonu 
 ovlivnění percepce 
 ovlivnění propriocepce 
 k udržení normálního 

postavení v kloubech – 
délka svalu 

 pro pocit pohodlí 

Vedoucí fyzioterapeutka Vendula Matolínová 
Klinika rehabilitačního lékařství  VFN a 1. LF UK v Praze 



Zevní opora 
 zevní oporou (ZO) 

zabezpečíme 
správné postavení a 
polohu, kterou by 
pacient sám 
nedokázal udržet. 

 snižujeme tím 
Degrees of Freedom.  

 ZO může tvořit stěna, 
balon, žebřiny, také 
terapeut. 

Vedoucí fyzioterapeutka Vendula Matolínová 
Klinika rehabilitačního lékařství  VFN a 1. LF UK v Praze 

 



Metoda Affolter 

 Felicie Affolter (nar. 1926), 
 švýcarská dětská psycholožka a 

logopedka, 
 pracovala v Evropě i v USA, 
 pracovala dětmi s poškozením CNS a 

neslyšícími. 

Vedoucí fyzioterapeutkaVendula Matolínová 
Klinika rehabilitačního lékařství  VFN a 1. LF UK v Praze 



Předpoklad dosažení nejlepšího 
výsledku 
 klidné prostředí 
 soustředěný výraz tváře terapeuta 
 oční kontakt pacienta a terapeuta 
 normální svalový tonus 
 nonverbální vedení 

 
 
 

Vedoucí fyzioterapeutka Vendula Matolínová 
Klinika rehabilitačního lékařství  VFN a 1. LF UK v Praze 



Cíl terapie 
 

Zlepšit porušené funkční 
schopnosti vnímat a zpracovat 
senzorické informace z okolí za 
účelem usnadnění reedukace 
postižených motorických funkcí. 

 



Epidemiologie CMP – ČR         
(Bruthans J. et al. 2009, ÚZIS 2008 - 2011) 

• CMP – 2. nejčastější příčina úmrtí v ČR  
• V roce 2007 zemřelo na CMP 11.640 osob 

(4666 mužů a 6974 žen), v roce 2011 
10.803 osob (cca 10% všech zemřelých).  

• Mortalita klesla od roku 1986 do roku 2007 
o 62%, od roku 2003 do roku 2010 o 31%, 
přesto patří k nejvyšším v rozvinutých 
zemích světa – denně zemře na CMP v 
ČR přibližně 30 pacientů. 
 



Epidemiologie CMP – ČR                      
(Bruthans J. et al. 2009, ÚZIS 2008 - 2011) 
 

 Incidence 250 až 400/100.000 obyvatel 
 Počet nemocných (prevalence) v ČR – 

190.000 
 V roce 2007 bylo 41.646 hospitalizovaných 

pro CMP, v roce 2010 46.374 URČ – včetně 
TIA 

 Mezi roky 2003 a 2010 pokles počtu 
hospitalizací pro CMP o 11% 
 
 



 
 V roce 2010 vloženo 

1249 provedených 
systémových trombolýz 
(17% nárůst), 1032 v 
KCC a IC (82,6%) 

 V roce 2011: 1614 
trombolýz (29% nárůst), 
1441 v KCC a IC 
(89,3%) (94,8% včetně 
2.kola) 

 V roce 2012: 1846 
trombolýz (14% nárůst), 
1762 v KCC a IC 
(95,4%),7% všech 
iCMP 

 2013: 2391 (+ 29,5%) 
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Trombolýzy v 
IC – průměr 
10,54% ze 
všech 
ischemických 
CMP 

Indikátory výkonnosti a kvality – 
systémové trombolýzy VIC 



• Pacienti 
přeložení 
na akutní 
RHB lůžka 
v rámci ZZ 
v % - KCC 

• Průměr 
9,63%  
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Indikátory výkonnosti a kvality – 
pacienti přeložení na RHB lůžka, KCC 



 
 
Pacienti 

přeložení na 
akutní RHB 
lůžka v rámci 
ZZ v % - IC 

Průměr 
14,21% 
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Věstník ministerstva 
zdravotnictví České republiky 

Ročník 2010, částka 2, vydáno: 1. března 2010 

OBSAH: 

1. Péče o pacienty s 
cerebrovaskulárním onemocnění                      
v České republice 

2. Cenový předpis MZ 2/2010/DZP 



Kód 
dg Skupina základních diagnóz Muži Ženy celkem 

I60   Subarachnoidální krvácení                                               398   504   902 
I61   Intracerebrální krvácení                                               1 528  1 306  2 834 

I62   Jiné neúrazové intrakraniální 
krvácení                                   241   146   387 

I63   Mozkový infarkt                                                        9 856  9 614  19 470 

I64   Cévní mozková příhoda, neurčená 
jako krvácení nebo infarkt              4 357  5 081  9 438 

I65   Uzávěr a zúžení přívod.mozk. tepen 
nekončící mozkovým infarktem          2 396  1 369  3 765 

I66   Uzávěr a zúžení mozkových tepen 
nekončící mozkovým infarktem             183   223   406 

I67   Jiná cévní onemocnění mozku                                            2 463  4 444  6 907 
I69   Následky cévních nemocí mozku                                          1 184  1 081  2 265 

   Celkem 46 374 
 

ÚZIS 2010 



Počet osob hospitalizovaných 
s cévním onemocněním mozku, 
dle věkových kategorií  

Zdroj: ÚZIS ČR, 2010 nemocnice, ukončené hospitalizace, zpracoval  Mgr.Roubal 



Výše vyplácených PNP 
 Výše vyplácených příspěvků na péči měsíčně 

(stav březen 2010) 
Cerebrovaskulární – 200 mil Kč měsíčně (cca 

2,4 mld ročně) 
Nitrolební poranění – 4,3 mil Kč měsíčně (cca 

52 mil ročně) 

Zdroj: ÚZIS, data ČSSZ a MPSV, 
zpracoval Roubal 



Lůžka  akutní péče - srovnání v ČR se  
zeměmi s vyspělými systémy včasné 
specializované a intenzivní rehabilitace  
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Ústecký kraj 

I. MNUL 

II. Chomutov 

II. Děčín 

II. Teplice 

II. Litoměřice 

Liberecký kraj 

I. KN Liberec 

II. Česká Lípa 

Jihočeský kraj 

I. Nemocnice Č. 
Budějovice 

II. Nemocnice Písek 

Královéhradecký kraj  

I. FN Hradec Králové 

II. Obl.nem.Trutnov 

II. Obl. Nem. Náchod 

Jihomoravský kraj 
I. FNUSA + FN Brno 

II.  Vyškov 

II. Blansko   

 II. Znojmo                                                 

II. Břeclav  

Moravskoslezs
ký kraj 

I. FN Ostrava  
II. MN Ostrava 

II. Vítkovická 
nemocnice 

II. Krnov 

II. Třinec  

II. Karviná 

Olomoucký 
kraj 

I. FN Olomouc 

II. Prostějov 

Kraj Praha 

I. Nemocnice Na 
Homolce 

I. ÚVN 

II. FN Motol  
II. VFN 

II. FNKV + TNsP 

Plzeňský kraj 

I. FN Plzeň 

Karlovarský 
kraj 

II. NEMOS 
Sokolov 

II. Karlovy 
Vary 

Zlínský 
kraj 

II. Zlín (T. 
Bati) 

II. Uh. 
Hradiště 

Kraj Vysočina 
 
II. Nemocnice Jihlava 
II. Nemocnice Nové Město na Moravě 

Středočeský 
kraj 

II. Kolín 

II. Kladno 

II. Mladá 
Boleslav 

II. Příbram 

Pardubický kraj  

II. Pardubice 

II. Litomyšl 

Komplexní cerebrovaskulární  
a iktová centra 



 
 

TERAPIE + REHABILITACE

1. FÁZE        2. FÁZE 3. FÁZE 4. FÁZE 5. FÁZE

REHABILITACE

TERAPIE

Subacute stage
akutní subakutní chronická

zdravotní sociální
- dlouhodobá péče a komunitní služby



PACIENT 
1. FÁZE 
akutní lůžka nemocnic 

 
2. FÁZE 
včasné rehab.  
odd. nemocnice 

3. FÁZE 
regionální rehab. 
oddělení 

Pracovní rehabilitace 
•normální trh práce 
•podporované zaměstnání 
•chráněné zaměstnání 
 
sociální zaměstnávání 
 
 
Vzdělávání  
•dětí, 
•dorostu, 
•dospělých  
se spec. potřebami 
 

Funkční hodnocení  
schopností 
(soběstačnosti,  
vzdělávání, zaměstnání) 

 

4. FÁZE 
denní stacionář, 
ambulantní rehabilitace,  
rehabilitace komunitní –  
v domácím prostředí 

dlouhodobá péče 
•pobytová zařízení  
•doma - s potřebnými  
službami 
 

komunitní služby; speciální 
dlouhodobé služby a podpory; 
bezbariérová doprava, bydlení; 
individuální facilitační prostředky; 
občanská sdružení pro občany s 
disabilitou 

5. fáze 

domov 



 sociální pracovníci v rámci posudkové 
služby používají dotazník kvality 
života, který podle MKF vytvořila 
WHO 
 „WHO DAS II“ (WHO disability 

assesment scale), 
 provádí se formou strukturovaného 

rozhovoru.   

Dotazníky kvality života 
Subjektivní hodnocení pacientem 

 



Zdravotní kondice 
(nemoc/onemocnění) 

Činnosti 
(omezení) 

Tělesné funkce 
& struktury 
(porucha) 

Participace   
(snížení) 

Faktory prostředí Osobní faktory 

Kvalita života 

Kvalita života jako „zvláštní 
koncept“ ICF 



Iniciativa Společenství EQUAL 
rehabilitace – aktivace – práce 

RAP  
2005 - 2008 



Veřejná zakázka  
v rámci projektu  

„Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“  

2012-2014 
 

 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Cíl… misionářský… zapojte se do sítě… (organizace, zaměstnavtele, cíl.skupina…)



Ergodiagnostická centra v ČR, 
projekt RAP a PREGNET 
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Smlouva o poskytování služeb při posuzování  
zdravotního stavu uzavřená mezi  Českou 
republikou, její organizační složkou, Úřadem 
práce hl.m. Prahy a Všeobecnou fakultní 
nemocnicí v  Praze, platná od 1. 3. 2005. 
Předmět smlouvy: vymezení práv a  
povinností výše uvedených smluvních stran  
o poskytování služeb při posuzování 
zdravotního stavu fyzických osob a následné 
vydání lékařského posudku. 



SCHOPNOST 
PRACOVAT 

   

 motivace 
 

 kvalifikace 
 

 záliby 

 vzdělání  

 rekvalifikace 

 zkušenosti 

 psychosenzomotorický                                    
    potenciál 

 integrovaný systém   
    typových pozic 

 odborné posouzení   
     rizik 

 pomůcky k práci  pracovní  
    prostředí 

 doprava z   
    práce domů 
 doprava do  
    zaměstnání 

 e-work 
 sebehodnocení 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_DG-NMqzmmgT3M&tbnid=cvXjPXbhn9N5-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://mujdum.dumabyt.cz/rubriky/zahrada/jarni-sazeni-stromu-a-keru_364.html&ei=UEp8U5i1CaO60QWSlID4CA&bvm=bv.67229260,d.bGE&psig=AFQjCNFo3nJmMMVUpMSBEbXxNge6iPWcbA&ust=1400676444818996


Pacient s těžkou disabilitou, včasná, 
individuální, dlouhodobá  interprofesní 
neurorehabilitace 
       1/3 pacientů – návrat do původní kvality života 
 
                  
                             

       1/3 pacientů – integrace do společnosti                     

                                 s pomůckami a s dlouhodobými službami a  podporami  
 
 
                                         1/3 pacientů - nutná  dlouhodobá péče  
                                                            1. doma 
                                    2. domovy s potřebnou péčí  

 



Využití moderních technologií 
v interprofesní rehabilitaci  

 
I 



Společné pracoviště biomedicínského inženýrství 
FBMI ČVUT a 1.LF UK , „Centrum podpory 
aplikačních výstupů a spin-off firem“  
 Úzká spolupráce s Klinikou 

rehabilitačního lékařství 1.LF UK 
a VFN v Praze 

 Interprofesní tým 
  zdravotnické a technické 

profese 
 Vznik postgraduálních a 

pregraduálních studentských 
prací 

 Aplikovaný vývoj inovativních 
technických prostředků pro, 
diagnostiku,  monitoring a terapii 
pacientů po poškození mozku 



Evidence-Based Medicine v rehabilitaci 

Využití moderních 
technologií: 

•  ve funkční diagnostice 

•  v terapii 

•  biofeedback 

•  monitoring – např. pohybu 

•  eMedicine (on-line) 

Používání standardizovaných funkčních 
testů v rehabilitaci – validizace, revalidizace 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wMfi6SnCbj1k0M&tbnid=gLGTCeEVGnbp2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.theyellowmarker.org/blog/2006/10/21/girlfriend-exchanged-with-robot/&ei=zLxwU4CIH87SPMCHgfgJ&bvm=bv.66330100,d.bGE&psig=AFQjCNF_nQzXML59JnCBeObiESKHjk9gCg&ust=1399983683788749




Ukázky PC administrace testů: RAVEN, 
BOURDON, CATTELL, EYSENCK 



Od 80. let 20. století se využívá 
přístrojová diagnostika reakcí, 
např. při vyšetřeních řidičů. 



Kognitivní rehabilitace 
 
Pro počítačovou rehabilitaci kognitivních 
funkcí se využívá program REHACOM 
rakouské firmy SCHUHFRIED 



Novější variantou od firmy 
Schuhfried je program COGNIPLUS, 
pokročilejší co do počítačových 
funkcí, grafiky, a uživatelsky 
komfortnější. 



Které funkce lze cvičit s pomocí 
těchto programů:  

1) Koncentrace pozornosti  
2) Rozdělená - distribuovaná pozornost; činnost =„strojvedoucí“ 
3) Udržení pozornosti, „vigilita“; činnost = „výstupní kontrola“ 
4) Topografická paměť; činnost = zapamatování, kde je skryt obrázek 
5) Figurální paměť; zapamatovat si obrázek a pak rozpoznat jeho 

písemný název; např. obr.  kočky - slovo „kočka“ 
6) Verbální paměť (spojená s verbálním obsahem) 
7) Paměť pro slova 
8) Paměť pro tváře; spíše tváře - jména: prezentováno postupně 

několik  tváří spolu s křestními  jmény; úkol = „kdo je toto“ - jedna tvář 
a výběr jmen) 

9) Logické uvažování - myšlení; různě obtížné řady geometrických 
obrazců, pacient má doplnit, který logicky následuje; sledován tvar, 
barva, velikost,…) 
 



10) Sakadický trénink – Nácvik očních pohybů 
11) Odhad zrakového pole 
12) Dvojdimenzionální (plošné) operace 
13) Prostorové operace 
14) Vizuomotorická koordinace; úkol = sledovat děj   
       na monitoru a sledovat ho vlastním pohybem: např.   
       udržet hmyz na pohybující se květině) 
15) Vizuomotorika 2 - vrtulník 
16) Měření reakcí 
17) Reakční chování - reakce 
18) Reakce na akustické podněty 
19) Vizuo-konstrukční schopnost; úkol = vytvořit   
       obrazec přemisťováním jeho dílů; různé stupně  
       obtížnosti 
20) Nakupování – tréninková činnost zahrnující více  
       funkcí. 

10) Sakadický trénink – Nácvik očních pohybů 
11) Odhad zrakového pole 
12) Dvojdimenzionální (plošné) operace 
13) Prostorové operace 
14) Vizuomotorická koordinace; úkol = sledovat děj   
       na monitoru a sledovat ho vlastním pohybem: např.   
       udržet hmyz na pohybující se květině) 
15) Vizuomotorika 2 - vrtulník 
16) Měření reakcí 
17) Reakční chování - reakce 
18) Reakce na akustické podněty 
19) Vizuo-konstrukční schopnost; úkol = vytvořit   
       obrazec přemisťováním jeho dílů; různé stupně  
       obtížnosti 
20) Nakupování – tréninková činnost zahrnující více  
       funkcí. 



Amadeo 
Systém je založený na koncovém efektoru 
Bez exoskeletu  
Funkční pohybová terapie prstů (I.-V.) 
Motivační zpětná vazba poskytuje: 

  pasivní 
 asistovanou 
 aktivní a také                                                     

interaktivní terapii 

 Šulcová, A., Muchová, Z., Oborná P.: Využití robotů „Amadeo“ a Armeo Spring“ u     
 pacientů po poškození mozku, „Sborník abstrakt XXI. Sjezd Společnosti rehabilitační    
a fyzikální mediíny“  23. - 24. května 2014 v Luhačovicích, str. 64 
 



Armeo Spring  

 systém zajistí kompenzaci gravitační tíhy horní 
končetiny – exoskelet se systémem pružin 

 pomáhá odhalovat zbytkové motorické funkce 
 podporuje zvětšení rozsahu pohybu a svalové síly  
 rozsah pohybu a odlehčení horní končetiny lze 

přizpůsobit individuálně 
 trénink probíhá ve 2D a 3D pracovním prostoru 
 poskytuje: aktivně asistované cvičení horní 

končetiny, cílené repetitivní aktivní                    
pohyby, nácvik úchopu 

 
 

Poster: Šulcová, A., Muchová, Z., Oborná P.: Využití robotů 
„Amadeo“ a Armeo Spring“ u pacientů po poškození mozku 
 



Laboratoř aplikací virtuální reality v 
rehabilitaci 

 Vývoj systému pro diagnostiku a terapii poruch 
rovnováhy s využitím technických prostředků 
 3D virtuální realita 
 Stabilometrická plošina  
 Akcelerometrický systém 
 

Poster: Janatová, M., Tichá, M., Bohunčák, A., Švestková, O.: Terapie poruch stability  
s využitím vizuální zpětné vazby 
 



Systém pro terapii v domácím 
prostředí 
 Vývoj nového interaktivního systému pro diagnostiku            

a terapii poruch rovnováhy 
 Využití stabilometrické plošiny a vizuální zpětné vazby 
 Monitoring pohybové terapie v domácím prostředí, feetback 

 Funkce virtuálního terapeuta 

 Zvýšení efektivity terapie 

 Motivační faktory 

 terapie formou hry 

 prezentace progresu 

 virtuální dohled 

Poster: Janatová, M., Tichá, M., Bohunčák, A., Švestková, O.: Terapie poruch stability 
s využitím vizuální zpětné vazby 
 



Posturografie  
 Interpretací výsledku posturografie je efekt 

posturální kontroly    posturální stabilita  
 Výběr léčebné intervence, hodnocení 

léčby-objektivizace, hodnocení rizika pádů 
 Vizuální zpětná vazba, motivace   
 
 
 

 

 
Poster: Mgr. Kamila Brožová: Využití posturografie, footscanu ve 
fyzioterapii 
 



Footscan 
 měření rozložení tlaku pod ploskou- 

pomoc pro terapii 
 možnost vyšetření stoje a jeho variant 
 možnost vyšetření chůze 
 objektivizace  

 
 
 

  

 
Poster: Mgr. Kamila Brožová: Využití posturografie, footscanu ve 
fyzioterapii 
 



Funkční elektrostimulace s využitím 
systému WalkAide® 

 u pacientů po poškození mozku s 
typickou poruchou hybnosti akra DK  
“drop foot syndrom“ 

 elektricky stimulovaná kontrakce 
anterolaterální svalové skupiny 
bérce při chůzi  

 princip metody znám desítky let  x  
systém Walkaide® využívá zcela 
nové řešení časování stimulace 
 systém inklinometru a 

akcelerometru 

Poster: Jeníček, J.: Funkční elektrostimulace u pacientů po poškození mozku 



 
Využití akcelerometru u pacientů po poškození 
mozku 
  Detekce a rozpoznání  pohybových vzorců  

 Monitorování prováděných pohybů a jejich 
porovnávání (plynulost, rozsah a rychlost měřených 
pohybů horní končetiny) 
 
 
 
 
 

 Velikost  51 x 34 x 15 mm, hmotnost  22 g, paměť 5 dní       
 
   ALTMAN, J., BODLÁK I. Projekt: „HUMET“: Etapa: 5. Vyhodnocení dat HUMET:   
   Vyhodnocování pohybu postižené končetiny, Dostupné z WWW:  
   <princip.cz/download/humet/wms/doc/report/wrist-crit3-1.0.1.pdf.> [cit. 2012-8-25]. 

 
 
 
 
 
 



Velikost 30 x 35,5 x 8mm, hmotnost 15g, paměť 7 dní, voděodolný sensor 



Akcelerometr  
    
 Virtuální terapeut – permanentní  kontrola 
 Vizuální zpětná vazba  
 Pozitivní vliv na motivaci, emoce 
 Zlepšení soběstačnosti a kvality života     
 Pokračování výzkumu – on-line, pohybové 

vzorce 
 
BENEŠOVÁ,M., PREISS, M.,  KULIŠŤÁK P. Neuroplasticita lidského mozku a její  
význam pro psychologii. Československá psychologie.  2009, 53 (1), s. 55-67. 
SLÁDKOVÁ, P., OBORNÁ, P.: Praktická aplikace inerciálních senzorů –  
akcelerometru v rehabilitaci. Sborník abstrakt  ze 13. Ústecké rehabilitační  
konference, Neurorehabilitace. 31.5.2013. 
 

  
 
 
 
 
 
 



Faktory zevního 
prostředí 
fyzické, 
technologické, 
socio-ekonomické, 
politické, 
organizační 

Osobnostní faktory 
demografické 
biomedicínské  
včetně 
psychologických 
rizikové faktory 

osoba po 
CMP 

potřeby 

rodina a 
výpomoc společnost osobní 

život 

veřejný sektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabízené služby 
alokace zdrojů, 
sociální péče a 

podpora,, ubytování, 
vzdělání, práce, 

trénink, 
technologická 

pomoc, doprava 
 

zákony 

škola 

zdroje 

práce 

domov 

péče 

Výsledky pro jedince 
autonomie, mobilita, 

komunikace, práce, soukromý 
život, rodina, společenské vztahy, 

volný čas 

Výsledky v komunitě 
inkluze,sociální 

pospolitost 

zdravotnictví 



http://exposure-communications.com/wp-content/uploads/2013/06/robot-human-hands.jpg
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