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PREFACE
Předmluva
We set to the professional public the collection of abstracts presented in the
III. Kladruby Symposium on Interdisciplinary Rehabilitation, which took place in the
Rehabilitation Centre Kladruby u Vlasimi on 3rd and 4th November 2016.
Authors of the abstracts are also authors of presentations and their names are written
by each text. We translated foreign presentations to czech language and czech authors
translated their presentations to english language themselves.
We hope, that this collection and other on-line presentations will help to knowledge
about range and contents of symposiums, which are organized annually.

Předkládáme odborné veřejnosti sborník abstrakt z přednášek a prezentací na
III. kladrubském neurorehabilitačním symposiu, které se konalo v Rehabilitačním
ústavu Kladruby u Vlašimi ve dnech 3. a 4. listopadu 2016.
Autory jednotlivých textů jsou autoři prezentací a přednášek uvedení u každého textu.
U zahraničních přednášek jsme pořídili překlady do českého jazyka, u přednášek
českých odborníků si překlad pořídili sami autoři.
Doufáme, že tento sborník napomůže spolu s dalšími on-line prezentacemi většímu
povědomí o rozsahu a obsahu konferencí, které pořádáme každoročně.
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Prof. MUDr. Kalvach P., Csc.; Mgr. Zemanová L.; MUDr. Vogner M.:
Dept. of Neurology, 3rd Medical Faculty, FNKV, Prague 10 (CZE)

CORRELATION OF NAMING AND REPETITION CAPACITY
IN HEALTHY AND APHATIC PERSONS
Korelace kapacity pojmenování a repetice u zdravých a afatiků
Purpose and methods:
Functional mechanisms for language production, comprehension and repetition are
subserved by different brain regions and networks. We study effectivity of naming and
capacity for repetition in their mutual correlation. We put our clinical results into
correlation with literature, mainly fMRI studies, which specify the anatomic regions
engaged in these processes.
Norms were established for adult people (N=20, age 20-75), children below 5 years,
between 5 and 10, between 11 and 20 and for aged persons over 75. Naming was
investigated using 100 pictures of subjects, activities and colours.
Total time of naming was registered along with counting the mistakes/missings.
Repetition of sentences was analyzed by asking the person to repeat sentences of
growing length of 1 - 30 syllables. To distinguish the repetition of meaningful sentences
from meaningless syllables we have tested also repetition of chains of syllables read in
reverted sequence. Both testing – for naming as well as for repetition was carried out in
Czech, in English and in some persons in Russian. The purpose was to discern a full
command of the mother language from a partial command in English and a less
familiar variant in Russian.
Patients with aphasia due to cerebral ischemia or due to a tumor were examined by
Western Aphasia Battery (WAB) and by our analogic testing as above.
Results:
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The operation of speech in regard to naming of common subjects and repetition of
sentences up to 30 syllables is fully developped at the age of approximately 10 years.
Healthy adolescents and adults designate 100 pictures within 2 – 4 minutes. Their
capacity for repeating sentences reach up to 30 syllables. In good English speakers
(university students) the English naming oscilates around 80/100 and capacity for
repetition drops down to approximately 20 syllables. In poor speakers the performance goes further down in both tests. Exposed to chains of sounds, using reverted
sentences, repetition varies between 6 and 7 syllables according to individual subjects
and does not differ between the mother language and a foreign language. The
proportion between the capacity for naming and that for repetition is relatively
constant, both in mother language and in a foreign language.

In patients with aphasia the proportion between naming and repetition capacity
dissociates. It occurs in particular cases in a different manner, dependent on a region
and mechanism of the brain tissue damage.
Throughout the temporal and frontal lobe the activation zones for prelexical
processing, semantic work up and finally for the produced repetition differ.

Účel a metodika:
Jazykové produkci, porozumění a opakování slouží odlišná mozková centra a dráhy.
Studujeme efektivitu pojmenovávání a kapacitu pro opakování ve vzájemné korelaci.
Své vlastní výsledky uvádíme do vztahu s anatomickými strukturami, které jsou
z literatury, hlavně fMRI studií, známy jako rozhodující pro výkon těchto funkcí.
Normy jsme stanovili pro dospělé osoby (N=20, věk 20 - 75), děti mladší 5 let, mezi 5 a 10
lety a mezi 11 a 20 lety a ve stáří nad 75 let. Probandy testujeme pomocí vlastního
souboru 100 obrázků.Hodnotíme čas, za nějž je proband pojmenuje a zaznamenáváme počet chyb/neúspěchů. V testu opakování zkoušená osoba opakuje slyšené věty
o narůstající délce. Byly použity věty od 1 až ke 30 slabikám. Pro odlišení opakování
smysluplných vět od opakování slovních fragmentů beze smyslu jsme použili řetězce
slabik čtené v obráceném pořadí. Tím testujeme specificky i krátkodobou paměť.
Oba testy - pro pojmenování a pro opakování - provádíme v českém a anglickém jazyce.
U některých jedinců i v jazyce ruském. Cílem je rozlišit řečový výkon při plné znalosti
mateřštiny od výkonu v jazyce ovládaném částečně.
Pacienty s afázií v důsledku mozkové ischémie/hemoragie, nebo při mozkovém nádoru
jsou testováni baterií WAB (Western Aphasia Battery) a našimi testy jak uvedeno výše.
Výsledky:
Výkon řeči v pojmenování předmětů a opakování vět do 30 slabik je plně rozvinutý ve
věku přibližně od 10 let. Zdravé děti nad 10 let a dospělí jedinci pojmenují 100 obrázků
bezchybně během 2-4 minut. Kapacita zdravých probandů nad 10 let je pro opakování
vět až 30 slabik. Dobří znalci angličtiny pojmenují v průměru 80 obrázků ze 100 a kapacita pro opakování klesá přibližně ke 20 slabikám. U slabších znalců angličtiny je
výkon nižší jak v opakování, tak v repetici. Úspěšnost opakování vět v obráceném pořadí
se pohybuje mezi 6 a 7 slabikami. Není rozdílu mezi češtinou a angličtinou a ruštinou.
Poměr mezi výkonem pojmenování a kapacitou pro opakování je relativně stálý, a to jak
v mateřském jazyce, tak v cizím. U nemocných s afazií se poměr mezi kapacitou
pojmenování a repetice rozchází – v závislosti na lokalizaci a mechanismu tkáňového
poškození.
V rámci temporálního a frontálního laloku se liší aktivační zóny pro prelexikální
procesování, pseudoslova, sémantické zpracování a nakonec repetiční expresi.
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Mgr. Zatloukalová M.; Mgr. Kamererová K.:
Logopedie, RÚ Kladruby (CZE)

DYSFAGIA SCREENING AND CONCEPT
OF CARE IN RC KLADRUBY
Koncept péče a screening pacientů s dysfagií v RÚ Kladruby
Swallowing disorders are often the result of diseases of the nervous system As the main
cause of dysphagia is stated stroke. The incidence of dysfagia in acute stage of stroke is
according to some sources found in up to 67%, half of pacients with dysfagia suffer of
aspirations. Besides the aspirations and the subsequent emergence of aspiration
pneumonia dysphagia brings other adverse health effects such as the risk of dehydration, weight loss to malnutrition. These health implications may lead to a decreased
ability of patients to actively participate in rehabilitation. One of the main goal is early
diagnose and the well chosen type of therapy in patients with dysfagia.
Patients with swallowing disorders needs special intervention in food intake
(assistance with feeding, diet modification, suitable positioning etc.). Patient care is
provided by transdisciplinar team: doctors, speech language pathologists,
rehabilitation workers, nurses as well as catering staff. Due to these high demands
intervention there is a need to develop a comprehensive standard of care for patients
with dysfagia that would be generally applicable to all departments of the rehabilitation
center.
The transdisciplinary collaboration team in Rehabilitation Center Kladruby created
a methodology concept of care for patients with dysphagia. The purpose of the
methodology to determine the general application process from capture care of
patients with dysphagia when receiving to setting individual therapy and appropriate
lifestyle changes. This leads to more efficient work of the entire team of experts and
ensuring a basic prerequisite for the active involvement of the patient in the
rehabilitation process.
„The VitalStim® Therapy System is an adjunctive modality to traditional exercise that
unites the power of electrical stimulation with the benefits of swallowing exercises.
Combining VitalStim and traditional therapy allows clinicians to accelerate
strengthening, restore function, and help the brain remap the swallow. Research
supports the combination of these therapies to improve treatment outcomes.“1/ In
Rehabilitation Center Kladruby is currently undergoing testing VitalStim® treatment of
patients with dysphagia.
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Poruchy polykání jsou častým důsledkem onemocnění nervového systému. Jako hlavní
příčina vzniku dysfagie se uvádí CMP. V akutním stadiu po CMP je uváděna incidence
dysfagie až 67%, u poloviny těchto pacientů dochází k aspiraci. Vedle aspirace a
následného vzniku aspirační pneumonie přináší dysfagie i další nepříznivé zdravotní
důsledky jako riziko dehydratace, úbytku na váze až podvýživy. Tyto zdravotní důsledky
mohou vést ke snížené schopnosti pacientů aktivně se podílet na rehabilitaci. Jedním z
předpokladů úspěšné rehabilitace je tedy včasná identifikace pacientů s dysfagií a
následný vhodně zvolený terapeutický postup.
Pacienti s poruchou polykání vyžadují speciální intervenci v oblasti příjmu potravy
(asistence při krmení, individuální úprava konzistence stravy, vhodné polohování
apod.). Do intervence o tyto pacienty je tedy zapojena celá řada pracovníků, od lékařů,
logopedů, rehabilitačních pracovníků, přes zdravotní sestry až pro personál
stravovacího oddělení. Vzhledem k těmto vysokým intervenčním nárokům vzniká
potřeba vytvořit ucelený standard péče o dysfagické pacienty, který by byl obecně
platný pro všechna oddělení ústavu.
V transdisciplinární spolupráci se zástupci jednotlivých odborností vznikla v RÚ
Kladruby metodika konceptu péče o pacienty s dysfagií. Smyslem metodiky je
stanovení obecně platného postupu péče od zachycení pacientů s dysfagií při příjmu až
po nastavení individuální terapie a vhodných režimových opatření. Tím dochází k
zefektivnění práce celého týmu odborníků a zajištění základního předpokladu pro
aktivní zapojení pacienta do rehabilitačního procesu.
Systém VitalStim® je doplňková metoda k tradiční terapii poruch polykání. Metoda
propojuje elektrickou stimulaci s klasickým nácvikem polykání, což umožňuje urychlit
obnovení poškozené funkce.1/ V RÚ Kladruby v současné době probíhá testování
VitalStim® terapie u skupiny pacientů s dysfagií.
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1/ Overview. VitalStim® Therapy [online]. Vista, CA: DJO Global, 2016 [cit. 2016-10-05]. Dostupné z:
http://www.djoglobal.com/vitalstim

MUDr. Maršálek P.; Mgr. Jakubcová T.:
Department of Rehabilitation KZ a.s., Masaryk Hospital, Ústí nad Labem (CZE)

DYSPHAGIA IN NEUROLOGICAL PATIENTS - DIAGNOSIS
AND THERAPY CONCEPT IN THE MASARYK HOSPITAL
IN ÚSTÍ NAD LABEM
Dysfagie u neurologických pacientů – koncepce diagnostiky a
terapie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
Swallowing problems are in Czech Republic relatively new and current topic.
Dysphagia, as a swallowing disorder, is according to some sources found in up to 78%
of patients after stroke1/. At risk of dysphagia are also patients with many progressive
neurological illnesses.
Early diagnosis and effective management of dysphagia reduce the incidence of
aspiration pneumonia, improve quality of nutrition and mitigate the consequences of
basic disease. One of the main goals of early diagnosis is to detect and prevent silent
aspiration. During silent aspiration occurs ingress of saliva, liquids or solid food into the
airways without defense reflex cough. Diagnostic process is complicated by the fact
that the patient due to the absence of cough reflex in many cases does not feel
subjective problems. For the patient’s active participation in therapy is needed
thorough education or samples of own objective examination.
In the context of care in the Masaryk Hospital in Usti nad Labem patients after stroke or
at risk of dysphagia undergo screening tool GUSS. GUSS test is the most widely used
assessent in the Czech Republic. Value of specificity is 100%, sensitivity 63%2/. Its
advantages are recommendations for dietary measures according to test results and
determined degree of dysphagia. Even beyond Europe's borders were created many
screening tools3/, but their cost is mostly in the order of tens of thousands of crowns or
is required a time-consuming training.
If necessary, contacted clinical speech that based on their own testing methods may
recommend an objective clinical examination of swallowing act. The gold standard for
objective examination of the swallowing act as videofluoroscopy examination and
flexible endoscopy. The outcome of an objective examination is to determine the risk of
aspiration and recommendations consistency of food and fluids, regime measures and
the introduction of PEG.
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In case of dysphagia detection is contacted clinical speech therapist, who has his own
testing methods and based on them might recommend an objective clinical
examination of swallowing act. Rehabilitation physician or ENT physician, who are part
of a multidisciplinary dysphagia team, indicate objective examinations or other
necessary examinations. The gold standard for objective examinations of the
swallowing act are videofluoroscopy and flexible endoscopy. Dysphagia therapy is then

involved other members of dysphagia cohesive team - occupational therapist,
physiotherapist, psychologist, nutritional therapist and gastroenterologist.The
outcome of an objective examination is to determine the risk of aspiration,
recommendations consistency of food and fluid intake, regime measures or PEG tube.

Problematika poruch polykání je v České republice stále poměrně novým a aktuálním
tématem. Dysfagie, jakožto porucha polykání, se podle některých zdrojů vyskytuje až u
78% pacientů po cévní mozkové příhodě1/. V riziku dysfagie jsou také pacienti s
progresivními neurodegenerativními onemocněními.
Včasná diagnostika a efektivní terapie dysfagie mohou snížit výskyt aspirační
pneumonie, zlepšit kvalitu výživy a následky základního onemocnění. Jedním z hlavních
cílů včasné diagnostiky je odhalit a zabránit tiché aspiraci. Při tiché aspiraci dochází k
průniku slin, tekutin či tuhé stravy do dýchacích cest bez obranného reflexního kašle.
Proces diagnostiky komplikuje fakt, že pacient pro absenci reflexního kašle v mnoha
případech nepociťuje subjektivní potíže. Pro aktivní účast pacienta v terapii je proto
důležitá důkladná edukace a popř. ukázky z vlastního objektivního vyšetření.
V rámci péče v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem pacient po cévní mozkové
příhodě či s rizikem dysfagie projde nejprve screeningovým nástrojem GUSS. Test GUSS
je nejrozšířenějším testem v České republice. Hodnota specificity je 100%, senzitivita
63%.2/ Jeho výhodou jsou doporučená dietetická opatření dle výsledků testu a určení
stupně dysfagie. Také za hranicemi Evropy bylo vytvořeno mnoho screeningových
nástrojů,3/ ale jejich cena se povětšinou pohybuje v řádech deseti tisíců korun či je
nutný časově náročný trénink.
V případě detekce dysfagie je kontaktován klinický logoped, který na základě vlastních
metod vyšetření může doporučit objektivní klinické vyšetření polykacího aktu. Zlatým
standardem objektivních vyšetření polykacího aktu jsou videofluoroskopické vyšetření
a flexibilní endoskopie. Samotné objektivní vyšetření či další nutná vyšetření indikují
rehabilitační lékaři či lékaři ORL, kteří jsou součástí multidisciplinárního dysfagického
týmu. Na terapii dysfagie se poté podílí i další členové provázaného dysfagického týmu
– ergoterapeut, fyzioterapeut, psycholog, nutriční terapeut a gastroenterolog.
Výstupem objektivního vyšetření je určení rizika aspirace, doporučení konzistence
stravy a tekutin, režimových opatření či zavedení PEGu.

1/ Daniels, S.K., &Foundas, A.L. (1999). Lesion localization in acute stroke patiens with risk of aspiration.
Journal of Neuroimaging, 9, 91-98.
2/ Speyer, R. (2013). Oropharyngeal Dysphagia screening and Assesment [on-line]. Dec.2013. Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/258828552_Oropharyngeal_Dysphagia_Screening_and_Assessment,
[22.9.2016].
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3/ Etges,C.L.,Scheeren,B.,Gomes,E., Barbosa,L.D.R., (2014). Screening tools for dysphagia:a systematic review
[on-line]. 26.10.2014. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1590/2317-1782/20142014057, [28.9.2016].

Bc. Zadáková M.; Bc. Čermáková J.:
nursing care, RC Kladruby (CZE)

COMMUNICATION AND FEEDING PATIENT AFTER ABI
Komunikace a stravování u pacientů se získaným poškozením
mozku
A nursing care about patients with cerebrovascular diseases is quite specific and puts
many demands on the personnel. We would like to present two places which are
integral parts of comprehensive rehabilitation care.
A screening of dysphagia and the near cooperation with speech therapists are
important for choosing and preparing of a diet and safe dietary intake as well as
education of the patient and his family.
The empathy of paramedical personnel, that is continually in contact with a patient, can
significantly help to objectify patient‘s condition in many aspects, for example in a
communication.The effective communication between patient and personnel may
lead to achieving maximal and successfull improvement of patient’s functionality.

Ošetřovatelská péče o pacienty se získaným poškozením mozku je v mnoha ohledech
značně specifická a klade na personál nemalé nároky. Ze širokého spektra
problematiky ošetřovatelské péče vybíráme dvě témata, která jsou z našeho pohledu
pro pacienta nedílnou součástí komplexní rehabilitační péče.
K zajištění bezpečného příjmu potravy nám pomáhá screening dysfagie a velmi úzká
spolupráce s klinickými logopedy RÚ Kladruby. Nedílnou součástí je i edukace pacienta,
ale i jeho blízkých, o vhodném výběru a úpravě stravy.
Právě nelékařský zdravotnický personál, který je v neustálém kontaktu s pacientem,
dokáže objektivizovat jeho skutečný stav nejen v oblasti komunikace. Toto se nám daří
mj. i empatickým přístupem ošetřujícího personálu. Nastavení efektivní komunikace
zdravotnického personálu s pacientem vede k dosažení maximálního funkčního
zlepšení jeho stavu.
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Ing. Formaggio E.; Dr. Masiero S.; Dr. Bosco A.; Ing. Izzi F.;
Dr. Piccione F.; Dr. Del Felice A.:
Foundation IRCCS San Camillo Hospital, University of Padua, University of Padua, BTS
Bioengineering, Fondazione IRCCS Ospedale San Camillo, University of Padua (Italy)

EFFECTIVENESS OF VERY EARLY MOBILIZATION USING
ROBOTIC SYSTEM ANYMOV: FINDINGS FROM
QUANTITATIVE EEG EVALUATION
Efektivita využití časné mobilizace pomocí vertikalizačního
robotického systému ANYMOV: poznatky z EEG kvantitativního
vyhodnocení

The need of early mobilization is associated with the development of neurophysiology
knowledges, especially knowledges on plasticity of the central nervous system. Very
early mobilization during the acute phase represents a key factor for overall successful
rehabilitation. Until recently, the hospital bed was merely considered as a “pasive tool“
providing the patient a place to sleep and rest.
Rehabilitation protocol using Anymov allows very early verticalization and mobilization
of patients in the acute and sub-acute phase of treatment. The contribution of Anymov
technology will improve patients‘ recovery, movement abilities and posture. The very
early mobilization approach will help to improve leg strength following the
personalized exercises for the lower limbs, as well as get a better recovery of
cardiopulmonary function (restore normal cerebral blood flow, blood pressure,
reduced lung infections) using the automatic bilateral tilting therapy and the
progressive verticalization. The device provides typical key features of advanced
robotic technology, reducing for example the physical burden on a therapist and
intensifying of a rehabilitation process. Indications on this innovative rehabilitation
approach will be composed of patients in need of intensive nurorehabilitation (stroke,
traumatic brain injury, spinal cord lesion).
A research project focused on this innovative rehabilitative approach has carried out at
hospitals and university of Padua (Italy). The first findings of the research are reported.
Passive and imagined limb movements induce changes in cerebral oscillatory activity.
Central modulatory effects play a role in plastic changes, and are of uttermost
importance in rehabilitation. This has extensively been studied for upper limb, but less
is known for lower limb. The aim of this study was to investigate the topographical
distribution of event-related desynchronization/synchronization (ERD/ERS) and taskrelated coherence during a robot-assisted and a motor imagery task of lower limb in
healthy subjects to inform rehabilitation paradigms. These data contribute to the
understanding of oscillatory activity and functional neuronal interactions during lower
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limb robot-assisted motor performance. The ﬁnal output of this line of research is to
inform the design and development of neurorehabilitation protocols based on the very
early mobilization using robotic system Anymov.

Potřeba časné mobilizace těsně souvisí s rozvojem nových poznatků neurofyziologie,
zvláště znalostí o plasticitě centrálního nervového systému. Efektivita rehabilitace
vzrůstá s využitím časného terapeutického okna. Až do nedávné doby byla nemocniční
lůžka považována pouze za „pasivní nástroj“, který poskytuje pacientovi místo na spaní
a odpočinek.
Rehabilitační přístup pomocí přístroje Anymov umožňuje velmi časnou vertikalizaci a
mobilizaci pacientů v akutní a sub-akutní fázi léčby. Díky tomu přispívá ke zlepšení
zotavení, pohybových schopností a postury pacientů. Využití časné mobilizace vede k
posílení svalstva dolních končetin prostřednictvím osobního cvičení robotickými
ortézami. Současně také dochází k rychlejšímu obnovení kardiopulmonálních funkcí
(obnovení normálního krevního průtoku, krevního tlaku, snížení rizika vzniku plicních
infekcí) pomocí automatických bilaterálních náklonů a progresivní vertikalizace. Pro
přístroj Anymov je typické využití charakteristických vlastností pokročilých robotických
technologií, např. ulehčení práce terapeuta a zintenzivnění rehabilitačního procesu.
Jednoznačnou indikační skupinu tohoto inovativního rehabilitačního přístupu tvoří
pacienti s potřebou intenzivní neurorehabilitace (cévní mozková příhoda, traumatické
poranění mozku, míšní léze).
Výzkum zaměřený na tento inovativní rehabilitační přístup provedly nemocnice a
univerzita v Padově – Itálie. Kontinuální pasivní pohyby a pohyby v představě indukují
změny v rytmické oscilační aktivitě mozku. Centrální modulační účinky hrají roli v
plasticitě centrálního nervového systému a mají zásadní význam v rehabilitaci. Tento
fakt byl zkoumán pro horní končetiny, ale méně pro dolní končetiny. Cílem studie bylo
zjistit topografickou distribuci na události vázanou desynchronizaci / synchronizaci
(ERD / ERS) během roboticky asistované terapie u dolních končetin zdravých probandů
za účelem informování rehabilitačních paradigmat. Tyto údaje přispívají k pochopení
oscilační činnosti mozku a funkčních neuronových interakcí během roboticky
asistované terapie u dolních končetin. Finálním výstupem tohoto výzkumu bylo
informovat a následně navrhnout neurorehabilitační protokoly založené na velmi
časné mobilizaci pomocí robotického systému Anymov.
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SESSION II
(Spasticity, Spastic Paresis, Dystonia)

2. BLOK PŘEDNÁŠEK
(terapie spasticity a dystonie)
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MUDr. Hoskovcová M., Ph.D.; Mgr. Gál O.:
Dept. of Neurology and Center of Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine, Charles
University and General University Hospital in Prague (CZE)

PRINCIPLES OF EFFECTIVE REHABILITATION IN SUBACUTE
AND CHRONIC ACQUIRED BRAIN INJURY
Jak zefektivnit rehabilitaci po získaném poškození mozku v
subakutní a chronické fázi: obecné principy
The aim of this brief lecture is to introduce the basic conditions of rehabilitation in
subacute and chronic acquired brain injury that should be met in order to achieve
sufficient efficiency. These are relative early onset of rehabilitation, its intensity,
specificity and regularity. This knowledge has been confirmed already in the early
nineties of the 20th century and is unequivocally recommended by recently published
studies.

Příspěvek představí základní principy, které by měla respektovat rehabilitace v subakutním a chronickém stádiu po získaném poškození mozku, má-li být skutečně
efektivní. Těmito principy jsou relativní časnost, intenzita, specificita a pravidelnost
tréninku motorických funkcí. Tyto poznatky byly potvrzeny v prvních studiích již
v počátku devadesátých let minulého století a jednoznačně je doporučuje i recentní
odborná literatura.
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Dr. Bissolotti L.:
Domus Salutis Clinic, LARIN lab, Brescia (Italy)

BOTOX INJECTION IN COMBINATION WITH GLOREHA
ROBOTIC GLOVE TREATMENT FOR POSTACUTE DYSTONIA
Aplikace Botox injekce v kombinaci s robotickou rukavicí
GLOREHA u terapie postakutní dystonie
Introduction:
In post-stroke people spasticity is a part of the uppermotor neuron syndrome and can
result in reduced function. Post-stroke Spasticity (PSS) in the upper limb has been
found to be associated with reduced arm function and lower levels of independence,
and with a four-fold increase in direct care costs during the first year poststroke.
Present study was performed in the aim to propose a multidisciplinary treatment
integrating the robotic after botulinum toxin injection for focal spastic dystonia.
The frequency of spasticity in the upper limb varies from 7 %to 38 % in the first 12
months, and was found to be 46 % in patients with initial impaired arm function.
General Consideration About Spastic Dystonia:
Even if “Spastici Dystonia” doesn’t have an official definition, it has to be considered as
one of the more aggressive positive symptoms of Upper Motoneuron Syndrome. This
an efferent phenomenon derived by a maladaptive driving of cortical plasticity as
showed by very old studies of Denny-Brown in 1966. It derives by the lesion of premotor
or parietal areas with the acquisition of flexion patterns in the upper limb and
extension patterns in the lower limb.
Post-sroke Spastic dystonia (PSS-D) can be considered as a vestibolo-spinal reflex and
consists in the inability to relax the muscle. PSS-D is a tonic contraction that can brings
to postural deformities and can be confounded with a rheological restraint of the
muscle itself. It is generally an under-diagnosed phenomenon.
PSS-D is substained by post-synaptic regulatory mechanisms of spasticity and it is
mainly derived by the the persistent increase of alpha-neuron excitability that gives
origin to a persistently increate muscle tone. This behavior is well studied with surface
EMG that generally reveals a tonic contraction with the inability to reach a resting
condition.
In patients affected by PSS-D, a phasic contraction is mantained during all manual
stretching of limb’s segment and S-EMG is necessary because the reliability of clinical
examination in its diagnoses is very low.
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While focal spasticity is mainly a benign phenomenon, PSS-D is frequently complicated
by muscle fibrosis and substained muscle contraction that can be reduced only by

repated manual mobilization. Pain can be one of the consequences of PSS-D as the
disinhibition of cortico-spinal tract brings to the increase of tonic compression of
vessels with the development of a relative ischemic condition.
Methods:
Observation of clinical cases in clinical setting during rehab program aimed to reduce
focal dystonic spasticity.
Results From the Literature:
In the literature is actually possible to find the evidence that robotic assistance of the
hand induced changes in local muscle blood flow, diminished spasticity, and decreased
subject-reported symptoms of heaviness and stiffness in subjects with post stroke
hemiparesis.

Úvod:
U pacientů po iktu je spasticita součástí syndromu horního motoneuronu a může
vyústit v redukci volní funkce. Bylo zjištěno, že tato „po-iktová“ spasticita (Post-stroke
Spasticity) u horní končetiny je asociována s redukcí její funkčnosti a se čtyřnásobným
zvýšením přímých nákladů na péči během prvního roku po vzniku mozkové mrtvice.
Současná studie byla vytvořena za účelem navrhnout multidisciplinární terapii
zahrnující využití robotických mechanismů po aplikaci botulotoxinu na fokální
spastickou dystonii.
Frekvence výskytu spasticity u horní končetiny se pohybuje mezi 7% až 38% v prvních
12 měsících a u 46% pacientů byla prokázána incidence prvotního postižení funkce
horní končetiny po vzniku mozkové mrtvice.

Všeobecná úvaha o spastické dystonii:
I když pojem „spastická dystonie“ stále není oficiálně definován, je považován za jeden
z nejvýraznějších symptomů syndromu horního motoneuronu. Tento eferentní
fenomén vzniklý maladaptací řízení kortikální plasticity byl popsán již ve starších
studiích Denny-Brown z roku 1966. Poškození v premotorických nebo parietálních
oblastech generuje flekční vzorec na horní končetině a extenční vzorec na dolní
končetině.
„Po-iktová“ spastická dystonie (Post-stroke Spastic Dystonia = PSS-D) může být
považována za vestibulo-spinální reflex s neschopností relaxovat sval.
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PSS-D je tonická kontrakce, která může být příčinou posturálních deformit a může být
zaměněna s reologickým omezením (změnou napětí) vlastního svalu. Je to všeobecně
chybně diagnostikovaný fenomén.

PSS-D je podporována post-synaptickými regulačními mechanismy spasticity a je
charakterizována trvale zvýšenou alfa-neuronovou excitabilitou, která je původcem
stálého zvýšení svalového tonu. Tento jev je velmi dobře popsán pomocí povrchového
EMG (Surface EMG = S-EMG), které obvykle prokáže tonickou kontrakci s neschopností
dosáhnout klidového režimu.
U pacientů se spastickou dystonií je během manuálního protahování každého
segmentu končetiny přítomná fázická kontrakce, proto je užití S-EMG nezbytné, neboť
spolehlivost klinických vyšetření při diagnostice PSS-D je velmi malá.
Zatímco fokální spasticita je především benigní fenomén, PSS-D je často komplikována
fibrózou svalu a trvalou svalovou kontrakcí, která může být snížena pouze opakovanou
manuální mobilizací.
Dalším z důsledků PSS-D může být bolest, kdy desinhibice kortiko-spinálního traktu
vede ke zvýšení tonického stlačení cév a k rozvoji relativní ischémie.
Metoda:
Sledování klinických případů v klinickém rehabilitačním prostředí se zaměřením na
redukci fokální dystonické spasticity.
Rešerše literatury:
V literatuře je možné dohledat evidenci roboticky asistované terapie ruky, která
pozitivně ovlivňuje lokální perfuzi, snižuje spasticitu a snižuje subjektivně vnímané
symptomy, jakými jsou pocity těžkosti a tuhosti při sebehodnocení u pacientů
s hemiparézou.

Katharina Stibrant Sunnerhagen. Curr Phys Med Rehabil Rep (2016) 4:182–185

22

Bissolotti et al. Changes in skeletal muscle perfusion and spasticity in patients with poststroke hemiparesis
treated by robotic assistance (Gloreha) of the hand. J. Phys. Ther. Sci. 28: 769–773, 2016

MUDr. Konečný P., Ph.D., MBA; Mgr. Tarasová M., Ph.D.; Ing. Bc. Kubíková J.;
Mgr. Vernerová M.; Doc. MUDr. Mikulík R., Ph.D.:
ICRC- FNUSA Brno and LF MU Brno, CLR SMN Prostějov (CZE)

EFFECT ON HAND SPASTICITY AFTER ROBOTIC GLOVE
GLOREHA INTERVENTION
Efekty terapie robotem GLOREHA u spasticity ruky
Introduction:
Spastic syndrome has a high incidence of neurological patients ( cerebrovascular
disease (40-60%) and spinal cord lesions (60-85%). The fundamental problem for
spasticity of limbs are paresis, muscle shortening and muscle dystonia (hypertonus).
Shortening and muscle hypertonus can be influenced pharmacologically (botulinum
toxin-BTX), neuro-rehabilitations techniques and progressive stretching techniques. As
a complement or substitute of stretching techniques are robotic technology with
optimal rehabilitative repeated stretching of spastic muscles. One of the robots for the
treatment of spasticity fingers is a robotic glove GLOREHA Profesional 2.
Methodology:
Our study is designed as a prospective (pilot), randomized, blinded study of cases (20)
and controls (18) patients with spastic paresis hand (modified Ashwortova range 1-3).
The study evaluates the changes in grip and spasticity of the hand (finger) after 8-week
intensive complex antispasticity therapy with robotic rehabilitation - Gloreha
Profesional 2 (2.5 hours per week) (experimental group) versus the control group comprehensive conventional therapy without robotic rehabilitation (BTX- 300 U
Dysport into flexor digitorum spfc. et prof. , physiotherapy 5 hours per week and
occupational therapy 2.5 hours per week)
Results:
In the experimental group we can see better results in reducing spasticity (MAS,
Tardieu) and improved grip function of the hand (SVH). These results are not
statistically significant for to the small number of cases in the group. Sample Size for a
clinically and statistically significant evaluation for our study is 108.
Conclusion:
For the high incidence of spasticity in neurological patients are therapy and
rehabilitation of spasticity very important. Robotic rehabilitation is becoming trend in
antispastic therapy with perspective results, as our study suggests.
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Úvod:
Spastický syndrom má vysokou incidenci u neurologických nemocných (zvláště u
nemocí po cévních onemocnění mozku (40-60%) a lézích míchy (60-85%). Zásadním
problémem u spasticity končetin je paréza, zkrácení svalu a svalová dystonie (spasticita
ve vlastním slova smyslu). Zkrácení a svalový hypertonus lze ovlivnit farmakologicky
(botulotoxinem-BTX), neurorehabilitačními technikami a progresivními protahovacími
technikami. Jako doplněk a nebo náhrada protahovacích technik můžeme využít
robotické technologie zajištující optimální rehabilitační opakované protahování
spastických svalů. Jedním z robotů splňující požadavky na terapii spasticity prstů ruky je
robotická rukavice GLOREHA Profesional 2.
Metodologie:
Naše studie je koncipovaná jako prospektivní (pilotní) randomizovaná zaslepená studie
případů (20) a kontrol (18) pacientů se spastickou parézou ruky (modifikovaná
Ashwortova škála 1-3). Studie hodnotí změny v úchopu a spasticitě ruky (prstů) po 8
týdenní intenzivní komplexní antispastické terapii doplněné o robotickou rehabilitaci
pomocí Gloreha Profesional 2 (2,5 hod/ týdně) (experimentální skupina) proti kontrolní
skupině, kde probíhala konvenční komplexní terapie (BTX- 300j Dysport do m. flexor
digitorum spfc. et prof. + fyzioterapie 5h/týdně a ergoterapie 2,5 h/týdně)
Výsledky:
V experimentální skupině nacházíme lepší výsledky ve zmírnění spasticity (MAS,
Tardieu) a zlepšení úchopových funkcí ruky (SVH). Tyto výsledky však nejsou statisticky
významné vzhledem k malému počtu případů ve skupině. Sample Size pro klinicky a
statisticky významné hodnocení je pro naši studii 108.
Závěr:
Vzhledem k vysoké incidenci spasticity u neurologických nemocných a relativně
krátkodobým klinickým i vědeckým poznatkům o rehabilitaci spastiků, je téma téma
spasticity velmi aktuální. Robotická rehabilitace začíná být významným trendem v
antispastické terapii s perspektivními výsledky, tak jak naznačuje naše studie.
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MUDr. Dvořáková P.; Mgr. Sádlová T.; MUDr. Říha M., Ph.D., MBA:
UVN Prague (CZE)

STATIC PROGRESSIVE AND DYNAMIC SPLINTING
IN SPASTIC PARESIS TREATMENT
Statické progresivní a dynamické dlahování
v léčbě spastické parézy
We provide comprehensive neurorehabilitation in Military Hospital of Prague.
We evaluate spastic paresis by Five-step clinical assesment (prof. Gracies). For treatment is usedGuided Self-Rehabilitation Contract.
Focal spastic dystonia is treated by botulinum toxin injection.
For upper limb rehabilitation we use system Saebo – e.g. SaeboFlex or SaeboReach
orthosis. SaeboFlex orthosis meets criteria for constraint-induced movement therapy
(at least 20 degrees of active wrist and fingers extension, perfomed three times in one
minute). The patient grasps an object by voluntarily closing his or her fingers. A system
of variable-strength springs assists in reopening the hand so that the patient can
release the object. The SaeboFlex enables the patient to incorporate hand movements
into an upper-limb therapy programme as soon as they have recovered sufficient
flexion (closing) activity to grasp an object. SaeboReach can use the patient with limited
elbow function for reaching of objects.
The prevention of shortening of muscles and soft tissues is rocemmended to use static
progressive splints (e.g. Joint Active System). There are a lot of recommendations for
appropriate parametrs of static progressive stretching of muscles in stroke survivors –
e.g. hold the stretch in maximum position for at least 10 minutes. In praxis, we use
these splints for shoulder, elbow, forearm, wrist and fingers.

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN Praha má, jako součást ústavu
klinických neuroborů, zaveden koncept neurorehabilitační péče pacientů se spastickou
parézou po získaném poškození mozku. Multiprofesionální péče je poskytována v akutní i chronické fázi postižení.
Základem vyšetření je zhodnocení spastické parézy dle konceptu prof. Graciese v pěti
krocích – funkce, rozsah pasivního a aktivního pohybu, úhel a stupeň spasticity, rychlé
opakované pohyby.
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U soběstačných pacientů upřednostňujeme rehabilitaci formou autoterapie (Guided
Self-Rehabilitation Contracts, Gracies) v domácím prostředí. Nesoběstačné pacienty

hospitalizujeme a provádíme komplexní rehabilitaci kognitivních i motorických deficitů
včetně roboticky asistované rehabilitace.
V případě indikace, např. při rozvoji fokální spastické dystonie lokálně aplikujeme
botulotoxin typu A pod EMG a UZ navigací.
Využíváme speciální dlahy JAS (Joint Active Systems) pro statický progresivní strečink
jako prevenci kontraktur, dynamické dlahování Saebo® a funkční elektrickou stimulaci.
Pro hospitalizované pacienty máme dlahy pro všechny segmenty jako součást vybavení
oddělení. Na domácí dlouhodobé použití dlahy předepisujeme na poukaz jako
individualně zhotovenou pomůcku.
Pro prevenci zkrácení měkkých tkání, event. pozdní prevence vzniku kontraktur
využíváme progresivní dlahy Joint Active System. Tyto dlahy se ukazují v praxi jako
vhodné k splnění podmínek progresivního prolongovaného statického strečinku svalů
do krajní polohy s výdrží zde dle doporučeného terapeutického protokolu. Dlahy na
segmenty horní končetiny jsou vyráběny na prsty, zápěstí, předloktí, loket a rameno.
Dynamické dlahy napomáhají při běžných denních činnostech pacientům s periferní i
centrální parézou. Systém Saebo nahrazuje zejména kritéria, která nesplňují pacienti
zařaditelní do tzv. terapie zamezeného užívání (z angl. Constraint Induced Movement
Therapy) – aktivní extenze prstů a zápěstí. Systém dynamických ortéz Saebo mohou
využívat pacienti, kteří mají porušenou úchopovou funkci ruky (obtíže s uchopením,
manipulací a uvolněním předmětu) a/nebo mají narušenou funkci tzv. reachingu
(natažení se/přiblížení k uchopovanému předmětu) v loketním kloubu. SaeboFlex je na
zakázku vyrobená funkční ortéza na prsty, hřbet ruky a předloktí. Ortéza umožňuje
pacientovi aktivně uchopovat denní předměty díky flexi a extenzi prstů. Systém
variabilních pružin umožňuje pacientovi znovu otevřít ruku tak, aby mohl uchopovaný
předmět znovu uvolnit. SaeboReach je určena pro pacienty, kteří mají mimo jiné také
omezenou aktivní hybnost v loketním kloubu. Pacientům s tímto motorickým deficitem
nahrazuje funkci přiblížení horní končetiny k předmětu v prostoru.
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Prof. MUDr. Štětkářová I., Csc.:
Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague (CZE)

NONTRADITIONAL APPROACH IN SPASTICITY TREATMENT
Netradiční přístupy v léčbě spasticity
Spasticity is one of the complex motor system disorders and is a sign of central motor
neuron disorder caused by trauma, ischemia or hemorrhage, inflammation,
degenerative process or tumor. Spasticity is a symptom associated with a lesion within
the central motor neuron. An objective examination is required to assess the type and
degree of spasticity and should be performed at the start of treatment. It is the main
parameter determining further management. Routine clinical practice mainly relies on
clinical evaluation scales. Neurophysiological, physical and biochemical methods are
used less frequently and mainly at specialized centers. Rather than complete
amelioration of spasticity, the aim of treatment is to alleviate its negative effects on
activities that limit the patient. Achievable aims should be set by the patient and the
physician at the initiation of treatment. Rehabilitation has a crucial role in the
treatment of patients with spasticity. Increasingly, pharmacotherapy is used, also due
to uncomplicated application. Owing to its high efficacy and low incidence of adverse
effects, botulinum toxin has an exclusive place in the treatment of focal spasticity.
Administration of baclofen via intrathecal pump systems has been proven as highly
effective in patients with severe generalized spasticity. The presentation will show new
web program named Pumps for Life to familiarize audience with indications of
intrathecal baclofen therapy in detail.
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Spasticita se řadí ke komplexním poruchám motoriky. Je projevem poruchy centrálního
motoneuronu, jehož příčinou je trauma, ischémie nebo hemoragie, zánět,
degenerativní proces či nádor. Spasticita je jedním z příznaků, který doprovází lézi
centrálního motoneuronu. Pro posouzení typu a stupně spasticity je nezbytné objektivní vyšetření. Je důležité na začátku léčby a je výchozím parametrem určujícím směr
další terapie. V běžné praxi se hlavně používají klinické hodnotící škály. Neurofyziologické, fyzikální a biochemické metody se užívají méně a většinou na specializovaných pracovištích. Cílem léčby spasticity není její úplné odstranění, ale zmírnění
negativního vlivu při aktivitách, které nemocného omezují. Na začátku léčby je nutné
stanovit reálné cíle, kterých chce pacient a lékař dosáhnout. Rehabilitace hraje
nezastupitelnou roli v organizaci péče o tyto pacienty. Farmakoterapie je stále
nejčastějším a také nejjednodušším způsobem léčby spasticity. Botulotoxin má v léčbě
fokální spasticity své výlučné místo díky vysoké efektivitě a nízkému výskytu nežádoucích účinků. U těžké generalizované spasticity je prokázán velmi dobrý efekt podávání
intratekálního baclofenu pumpovými systémy. Součástí sdělení bude představení
webového programu Pumpy pro život, jehož cílem je detailně seznámit čtenáře
s léčbou intratekálním baklofenem.

Dr. Bissolotti L.:
Domus Salutis Clinic, LARIN lab, Brescia (Italy)

MOTION ANALYSIS WITH AN INERTIAL SENSOR.
SUPPORTING CLINICAL DECISION MAKING.
Pohybová analýza s použitím inerciálního senzoru
Nowadays the aim of medical science is to combine traditional diagnostic and
therapeutic protocols to everyday tailor-made prevention and care evaluation.
The association of the physiological parameters to the biomechanical ones is indeed
fundamental to perform a complete functional assessment.
Having this in mind, medical staff shall use all relevant information regarding patients’
condition changes and their biomechanical parameters for the development of
individual prevention and rehabilitation programs.
Along with the traditional optoelectronic systems evaluation another method of
measurement of these variables is the use of inertial sensors which help to quantify the
normal and pathological movements of the human being.
Inertial sensor technology has the potential to bring gait analysis outside of the
biomechanics laboratory, allowing gait analysis to become more accessible on a more
regular basis.

V dnešní době je zájmem zdravotních věd kombinovat tradiční diagnostické a terapeutické postupy ke každodenní cílené prevenci a zhodnocení péče.
Vztažení fyziologických a biomechanických parametrů je však nezbytné k dosažení
kompletního funkčního hodnocení.
S tímto vědomím by zdravotničtí pracovníci měli využívat všech relevantních informací
o změnách stavu jejich pacientů a jejich biomechanických parametrech k vytvoření
individuálních preventivních i rehabilitačních plánů. Spolu s tradičními optoelektronickými systémy další možnou metodou hodnocení těchto proměnných, je využití inerciálních senzorů, které umožňuj kvantifikovat normální a patologické pohybové
mechanismy u lidí.
Technologie inerciálního senzoru má potenciál dostat analýzu chůze ven z biomechanických laboratoří a umožňuje její využité v běžném provozu.

28

SESSION III
(Innovative Treatment
Managements and Technology)

3. BLOK PŘEDNÁŠEK
(moderní prostředky rehabilitace)
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Prof. Dr. Huub van Hedel:
University Children's Hospital Zurich Eleonore Foundation, Affoltern am Albis (Swiss)

USING EXERGAMES TO OBJECTIVELY ASSESS
SELECTIVE VOLUNTARY MOTOR CONTROL
IN CHILDREN UNDERGOING NEUROREHABILITATION
Využití herního software pro objektivní posouzení volní
motoriky dětí v neurorehabilitačním programu
Advanced technologies including robotics and exergames are nowadays often used to
complement conventional therapies, also in the field of pediatric neurorehabilitation.
Such technologies are expected to provide an increase of training dosage and intensity,
more objective assessment and training documentation and a framework to facilitate
physiological rather than compensatory movements. In previous studies we tried to
examine what functional and cognitive requirements children need to train
physiological rather than compensatory upper or lower limb movements. Additionally,
since objective measures assessing selective voluntary motor control (SVMC) are
scarce, we recently started to use an exergame to objectively examine whether children
with neurological disorders performed physiological movements to play the game or
used compensatory strategies. This presentation will focus on the status of our
research in this area.

Pokročilé technologie včetně robotiky a herního software (exergame) jsou v současné
době často používány k doplnění konvenční terapie, a to i v oblasti dětské neurorehabilitace. Očekává se, že tyto technologie umožní zvýšení dávky tréninku a jeho
intensity, objektivnější vyhodnocení, tréninkovou dokumentaci a rámec pro facilitaci
fyziologických spíše než kompenzačních pohybů. V předchozích studiích jsme se snažili
prozkoumat, které funkční a kognitivní složky děti potřebují, aby trénovali fyziologické
spíše než kompenzační pohyby horní a dolní končetiny. Navíc, protože objektivní
měřítka posuzující selektivní volní motorickou kontrolu (SVMC) jsou vzácná, začali jsme
nedávno používat herní software pro objektivní zhodnocení, zda děti s neurologickými
poruchami provádějí při hraní her pohyby fyziologické nebo používají kompenzační
strategie. Tato prezentace se zaměří na stav našeho výzkumu v této oblasti.
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Reed T.:
The Wellington Hospital, London (Great Britain)

MAXIMISING OUTCOMES THROUGH THE USE OF
TECHNOLOGY: “THE RIGHT TOOL AT THE RIGHT TIME”
Maximalizace výsledku terapie s využitím technologie: „Správný
nástroj na správném místě”
In recent years there has been a huge increase in the number of advanced technologies
on the market aiming to maximise patient outcomes in Neurological Rehabilitation.
Scientific Evidence as well as public demand are also increasing.
This presentation will look at the existing evidence on the use of Technology in
Neurological Rehabilitation and how this can be integrated into practise to maximise
intensity and recovery. It will also use clinical examples and experience to illustrate how
decisions were made as to what technology to use at what stage along the rehab
pathway. Examples used will include various devices such as the Erigo, Lokomat,
Armeo, Indego Exoskelton and various upper and lower limb FES devices.

Na trhu došlo v posledních letech k obrovskému nárůstu počtu pokročilých technologií,
jejichž cílem je maximalizovat výsledky terapie v neurorehabilitaci. Vědeckých důkazů
přibývá a poptávka po těchto technologiích také roste.
Tato prezentace se bude zabývat současnými důkazy o používání technologií v neurorehabilitaci a možnostmi jejich integrace do praxe s cílem maximalizovat intenzitu
terapie a míru uzdravení. Na klinických příkladech a zkušenostech bude ukázáno, jak
probíhalo rozhodování o tom, jakou technologii použít v jaké fázi rehabilitačního
procesu. Příklady budou zahrnovat různá zařízení jako Erigo, Lokomat, Armeo, Indego
Exoskelton a FES pro horní a dolní končetinu.
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PhDr. Palaščáková Špringrová I., Ph.D.; Bc. Hnojská V.:
REHASPRING, Prague (CZE)

ACRAL COACTIVATION THERAPY (ACT) AND
ITS COMBINATION WITH RADIO FREQUENCY THERAPY
IN BILATERAL BRACHIAL PLEXUS PARESIS
Akrální koaktivační terapie a její kombinace s radiofrekvenční
terapií u oboustranné parézy plexus brachialis
The Acral Coactivation Therapy (ACT) is a neuromuscular therapy technique. The basic
ACT components are propping up movement patterns in early childhood and its
variants, which are fixed by means of propping up on the acral parts of the limbs (i.e.
heels of hands and heels of feet). The acral parts are substantially represented in grey
matter in the brain. Propping up exercises lead to straightening of the axial organ and
active maintenance of posture in spite of the effect of external forces. The ACT method
is based on propping up movement patterns within the basic coactivation positions
and dynamic transitions during which an individual reaches coactivation of muscle
chains. The result is straightening of the spine and stabilization of the limbs and the
trunk. The ACT method uses the basic principles of motor learning and its adaptation.
The fundamental principles of motor learning are intentionality, purposefulness and
rational use of movements. Another basic principle is feedback, which might be
intrinsic, i.e. based on proprioception, or extrinsic in the form of verbal instructions,
visual demonstration or physical tactile correction. Repetition of movement patterns
and creation of stable and permanent neural links in the central nervous system (CNS)
is essential. Both repetition and selective attention play an important role in
transformation of motor experience from short-term to long-term memory. The ACT
method is based also on the principle of resemblance and transmission. In the ACT
method the similar principle of motor learning is transmitted by means of movement
patterns necessary for an individual in the context of a given operation. This principle
often determines which activities or movement patterns will be subject of causal
treatment in general. The lecture includes a case history of a patient with bilateral
brachial plexus paresis who have been practising the ACT method and the follow-up,
i.e. development after four years of therapy.

32

Metoda Akrální koaktivační terapie (ACT) patří k metodám neuromuskulární
rehabilitace. Základním prvkem v ACT jsou vzpěrné pohybové vzory raného vývoje
dítěte a jeho variant, které jsou fixovány přes vzpěr do akrálních částí končetin (kořenu
rukou a pat). Právě akra končetin mají významnou reprezentaci v mozkové kůře.
V průběhu vzpěrů dochází k napřímení osového orgánu a k aktivnímu držení postury

proti působení zevních sil. ACT využívá vzpěrné pohybové vzory v rámci základních
koaktivačních poloh a dynamických přechodů, ve kterých jedinec dosahuje koaktivace
svalových řetězců. Výsledkem je napřímení páteře a stabilizace končetin a trupu.
Metoda ACT využívá základních principů motorického učení a jeho adaptace. Hlavními
principy motorického učení v ACT jsou záměrnost, cílevědomost a racionální využití
pohybu. Základním principem je také feedback, který může být vnitřní (intrinsic)
z propriocepce nebo zevní (extrinsic) ve formě lovního návodu, vizuální demonstrace,
nebo fyzické hmatové korekce. Důležitá je repetice (opakované provádění) pohybových
vzorů, která vytváří v centrálním nervovém systému (CNS) stabilní a trvalé neuronální
propojení. Opakování spolu se selektivní pozorností hraje klíčovou roli v transformaci
motorických zkušeností z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Metoda ACT využívá
rovněž principu podobnosti a přenosu. Similární princip motorického učení v ACT je
přenášen přes pohybové vzory, které jedinec potřebuje v kontextu daného úkonu.
Tento princip často určuje, které činnosti nebo pohybové vzory budou obecně
předmětem kauzální léčby. V přednášce bude prezentována kazuistika u pacientky
s oboustrannou parézou brachiálního plexu, která je cvičena metodou ACT a její follow
– up po 4 letech terapie.
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Domus Salutis Clinic, LARIN lab, Brescia (Italy)

KINEMATIC ANALYSIS HELPS WHEELCHAIR
PRESCRIPTION IN SCI PEOPLE
Výběr vozíku na základě biomechanické videoanalýzy
Introduction
In Spinal Cord Injured (SCI) people the appropriate selection and prescription process
of ultra-light wheelchair is of paramount importance to maintain long term satisfaction
and independence. Kinematic analysis (KA) has been used to study upper limbs
performance on wheelchair but little evidence is available to define how to use
kinematics to support wheelchair prescription. Present study was performed in the
aim to propose a KA set up to support clinicians’ in wheelchair prescription.
Methods
15 paraplegic subjects (9males, 33.4±10.3years, BMI 24.5±2.1) were involved in the
study. Data were acquired by a two optoelectronic cameras system (SMART DX BTS
Group, Milan, Italy) while sitting in resting condition with hands on the thigh and while
simulating start-up propulsion. 18markers were applied on bony markings to obtain
data about trunk symmetry (lateral tilt) and shoulder abduction on frontal plane. On
lateral view head position, trunk backward tilt, shoulder extension, elbow flexion and
knee flexion were determined either in resting and in start-up propulsion simulation.
Functional Evaluation Wheelchair (FEW, range 0-60) scale and Quebec Satisfaction with
Assistive Technology (QUEBEC, range 0-40 for Device section and 0-20 for Service
section) score were used to assess correlations among kinematics parameters,
function on wheelchair and satisfaction with the assistive device. Person correlation
coefficient was used to explore correlations.
Results
The results of kinematic analysis of posture on wheelchair are depicted in Tab.1. FEW
and QUEBEC mean values were respectively 38.1±15.5points (67% of maximum
possible value) and 40.1±23.2points. Knee flexion presented a negative correlation
with FEW (R=-0.49, P=0.01) while shoulder extension, as measured during push-off
phase, had a negative correlation with QUEST-A (R=-0.53, P=0.01); during push-off
phase, elbow angle had a positive correlation with FEW (R=0.56, P=0.016). Seating angle
was negative correlated with QUEST-A (R=-0.44, P=0.03) a sit was wheelchair weight
(R=-0.43, P=0.03). Finally, the higher is elbow angle during push-off the lower in the
Energy expenditure during wheelchair use (R=-0.75, P=0.01).

34

Úvod
U osob po poranění míchy (SCI) je správný výběr a předpis ultralehkého vozíku
nesmírně důležitý pro zachování dlouhodobé spokojenosti a nezávislosti. Kinematická
analýza již byla použita ke zkoumání výkonu horních končetin při pohybu na vozíku, ale
je málo důkazů pro způsob používání kinematiky k podpoře předepisování vozíku. Tato
studie byla provedena s cílem představit kinematickou analýzu jako nástroj pro
usnadnění předepisování vozíku.

Metody
Do studie bylo zapojeno 15 osob s paraplegií (9 mužů, 33.4±10.3 let, BMI 24,5 ± 2,1).
Data byla získána pomocí dvou kamer s optoelektronickým systémem (SMART DX BTS
Group, Milan, Italy), od osob sedících v klidové poloze s horními končetinami na
stehnech a při simulování počáteční propulze. Bylo použito 18 značek na kostech pro
získání dat o symetrii trupu (laterální úklon) a abdukci ramene ve frontální rovině.
Z bočního pohledu byla určena pozice hlavy, předozadní sklon trupu, extenze ramene,
flexe lokte a flexe kolene a to v klidu a na začátku simulace propulze. Pro určení korelace
mezi kinematickými parametry, funkcí vozíku a spokojeností s assistivním zařízením
byly použity Functional Evaluation Wheelchair (FEW, škála 0-60), Quebec Satisfaction
with Assistive Technology (QUEBECK, škála 0-40 pro zařízení a 0-20 pro servisní část).
Pro zjištění korelace byl použit Paersonův korelační koeficient.

Výsledky
Výsledky kinematické analýzy postury na vozíku jsou zobrazeny v Tab. 1. Hodnoty FEW
byly 38.1±15.5 bodů (67% maximální možné hodnoty) a QUEBECK 40.1 ±23.2 bodů.
Flexe kolene dosáhla negativní korelace s FEW (R=-0.49, P=0.01), zatímco extenze
ramene, měřená během odrážecí fáze, měla negativní korelaci s QUEST-A (R=-0.53,
P=0.01); během odrážecí fáze loketní kloub měl pozitivní korelaci s FEW (R=0.56,
P=0.016). Korelace mezi úhlem sezení a QUEST-A byla negativní (R=-0.44, P=0.03).
Nakonec, vyšší je loketní úhel během odrážecí fáze, nižší v energetickém výdeji během
používání vozíku (R=-0,75, P=0.01).
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HOW TO USE NEW TECHNOLOGY
IN NEUROREHABILITATION EFFECTIVELY?
Jak využít moderní technologii v neurorehabilitaci efektivněji?
The use of new technology devices, e.g. robotics and telerehabilitation, opens very
interesting opportunities to improve the effectiveness of neurorehabilitative
treatment. However we are confronted with problems integrating these new methods
into existing therapy programs. Another hurdle to introduce new technology devices
are the often high investment costs and the difficulty to prove their superiority in
clinical studies, which discourage the cost bearers to carry the treatment costs. In this
session we discuss how we can implement new technology better and present new
approaches and initiatives to use it in a cost-effective way.

Využití nových technologických prostředků, např. robotiky a tele-rehabilitace, otevírá
velmi zajímavé možnosti pro zvýšení efektivity neurorehabilitace. Nicméně jsme
konfrontováni s problémy začlenění těchto nových technologií do stávajících
terapeutických programů. Další překážkou zavádění nových technologických zařízení
jsou často vysoké pořizovací náklady a obtíže s prokázáním převahy v klinických
studiích, které nedoporučují používat nákladné prostředky na léčbu. V této přednášce
budeme diskutovat o tom, jak můžeme zavést novou technologii výhodněji. Dále
budou prezentovány nové přístupy a podněty pro její použití nákladově efektivním
způsobem.
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Mgr. Vojtíšek R., MBA:
Institute of Law and Legal Science, Prague (CZE)

ADVANCED REHABILITATION SYSTEM WITH BIOFEEDBACK
Pokročilé systémy se zpětnou vazbou
The speech on the topic Advanced rehabilitation system with biofeedback is focusing
on introduction of new treatment methods in rehabilitation. Introduction of the most
modern rehabilitation systems for verticalization and walking training from the point of
view of client´s and attending staff´s profitability with respect to the therapists
experience from the first reference facility in the Czech Republic. The G-EO system
unequivocally and positively showed easier attaching the client into the hanging
system and the robotic boots with biofeedback. Next demonstrable positive feature is
an open access to the patient from side and front, which allows to help the patient for
example with correction of the right position of the knee joint during each phase of
walking. During first months of using G-EO system the staff hadn´t faced any negative
reaction from heavily loco motional disabled patients and the interest in this kind of
advanced therapy is still increasing.
Electro stimulation- New trend in dysphagia treatment, which offers the clinical speech
therapists new opportunities in combination of surface electromyography and electro
stimulation of damaged muscle groups, which are involved in correct function of
swallowing habit.
For whole August there had been proceeding the first clinical testing with chosen
patients of Neurological clinic in FN Brno, the Czech Republic. There was reported
positive reaction of approached patients who tested this innovative treatment which is
based on the effective therapy connected with the motivation and visibly achieved
goals, it means muscle activity. After the consultation with the Head of the logopaedics
department the measurable progress was remarkable after each following therapy.
Those results will be published at the logopaedic conference in Otrokovice in
November 2016.
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Přednáška na téma Pokročilé systémy se zpětnou vazbou se zaměřuje na představení
nových léčebních metod v rehabilitaci. Představení nejmodernějších rehabilitačních
systémů pro vertikalizaci a nácvik chůze z pohledu výhod pro klienta i obsluhující
personál s odkazem na zkušenosti terapeutů v prvním referenčním pracovišti v České
republice. U systému G-EO se jednoznačně a pozitivně projevuje snadnější nastavení
pacienta do závěsného systému a robotických bot se zpětnou vazbou. Dalším
prokázaným pozitivem je otevřený přístup k pacientovi ze stran a čelně, kdy lze
pacientovi dopomoci např. ke správné pozici kolenního kloubu při jednotlivých fázích

chůze. Během prvních měsíců provozu se personál nesetkal s žádnou negativní reakcí
od těžce pohybově postižených pacientů a zájem o tuto robotickou terapie stále
v daném zařízení roste.
Elektrostimulace - nový trend při léčbě dysfagie, který terapeutům z oblasti klinické
logopedie poskytuje další možnosti spojené s kombinací povrchové elektromyografie a
elektrostimulace postižených svalových skupin, které se podílejí na správné činnosti
polykacího stereotypu.
Celý srpen probíhalo první klinické testování na území ČR ve FN Brno první u vybraných
pacientů Neurologické kliniky. Všichni oslovení pacienti, kteří tento nový způsob
založený na efektivní terapii spojené s motivačním prvkem v podobě viditelného
dosažení stanovených dílčích cílů svalové aktivity, reagovali kladně a byl u nich na
základě konzultace s vrchní logopedickou pracovnicí měřitelný pokrok při každé další
terapii. Tyto výsledky budou zveřejněny na logopedické konferenci v Otrokovicích
v listopadu tohoto roku.
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MUDr. Hrubcová I.; MUDr. Motyka J.:
RC Kladruby (CZE)

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF HIGH INTENSITY
TREATMENT VERSUS STANDARD INTESITY TREATMENT
RECALCULATION THRU GAS SCORING AND FUNCTIONAL
CATEGORY
Vyhodnocení konceptu ucelené rehabilitace pro pacienty se
získaným poškozením mozku v RÚ Kladruby
During the last year we have created a concept that helped us to improve a care about
our patients. Presently we have also defined the inclusion criteria and adequate
financial evaluation in a cooperation with health insurance companies.
Our Center for Physical Rehabilitation established a good cooperation with other
centers, which provided an acute and subacute care of patients with cerebrovascular
diseases. We were able to continue in a care of ICU (= Intensive Care Units) and
anesthesiology and resuscitation departments. We have also cooperated with longterm intensive nursing care departments, but the continuity was limited because of
uncertain prognose of its patients.
Preliminary results show better effectiveness of these experimental intensified
programme in comparison with the standard programme, which is moreover wider in
Kladruby than in other rehabilitation centres.
Our concept is fully covered by health insurance in comparison with other similar
concepts that patients have to partly pay for.
The capacity of the intensified programme is 20 patients and other 20 patients are
included in parallel control group. The experimental rehabilitation care will be finished
on 31st December 2016 and the exact comprehensive evaluation will help to create new
financial costs per day for hospitalization.

V minulém roce jsme vytvořili koncept, díky kterému jsme zefektivnili náš dosavadní
dobře fungující přístup a zajistili kvalitnější péči o naše pacienty. Současně jsme ve
spolupráci se zdravotními pojišťovnami nastavili indikační kritéria a adekvátní finanční
ohodnocení.

40

Navázali jsme kvalitní spolupráci s pracovišti, která zajišťují akutní a subakutní péči, a to
jak s rehabilitačními odděleními, tak s iktovými jednotkami a komplexními cerebrovaskulární centry. Byli jsme schopni převzít pacienty z chirurgických JIP, ojediněle
i z ARO.

Máme dobrý kontakt s lůžky DIOP a NIP, kde je ale zatím návaznost spíše omezená při
značně nejisté prognose jejich pacientů.
Dosavadní výsledky prokazují větší efektivitu intenzifikovaného programu proti
standardu, který se navíc nerovná běžně poskytované péči hrazené zdravotní
pojišťovnou v rámci ústavní rehabilitace, protože náš standard poskytuje větší objem
terapie.
Již existující obdobné koncepty (s prokázanou účinností) mnohdy požadují (značnou)
finanční spoluúčast ze strany pacienta, naproti tomu, náš koncept je plně hrazen ze
zdravotního pojištění.
Kapacita programu je nadále 20 lůžek + 20 lůžek kontrolní skupina, zkušební provoz
bude ukončen 31. prosince tohoto roku, následovat bude komplexní vyhodnocení
a definice „nového lůžkodne“.
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Fuksová B., DiS.:
RC Kladruby (CZE)

ADAPTATION OF LATE PREGNANT PATIENT AFTER STROKE
INTO INTENSIVE CRANIOPROGRAM IN RC KLADRUBY
Adaptace pacientky v pokročilém stupni těhotenství po HCMP
v intenzifikovaném kranioprogramu RÚ Kladruby
Combination of constantly rising mean age of pregnant women and other risk factors
of hemorrhagic stroke, e.g. high blood pressure, arteriovenous malformation,
ruptured aneurysm and even migraine anamnesis, increases incidence of this serious,
formerly very rare complication during pregnancy. Considering the disease, which
could have serious lifelong impacts on women, early interdisciplinary medical care is
essential.
At the turn of the year 2015/2016, 28-year-old pregnant patient after hemorrhagic
stroke in 27th week of pregnancy was admitted to RÚ Kladruby. My presentation
includes case history of this heavily pregnant woman and her adaptation to the
intensive Cranioprogram in RÚ Kladruby and particularities of her physiotherapy and
occupational therapy.

Kombinace stále stoupajícího průměrného věku těhotných žen s dalšími faktory
rizikovými pro vznik hemoragických CMP, jako jsou hypertenze, arteriovenózní
malformace, ruptura aneurysmat nebo i migréna v anamnéze, postupně zvyšuje výskyt
této vážné, dříve velmi vzácné komplikace v těhotenství. Vzhledem k tomu, že jde
o onemocnění, které může mít pro ženy vážné trvalé následky, je dnes včasná
interdisciplinární lékařská a rehabilitační péče nutností.
Na přelomu let 2015 a 2016 jsme se v RÚ Kladruby setkali s 28letou pacientkou po
prodělané hCMP v 27. týdnu těhotenství. V prezentaci představím kazuistiku této
pacientky v pokročilém stupni těhotenství a zaměřím se v ní na její adaptaci na
intenzivní kranioprogram RÚ Kladruby a na specifika fyzioterapeutické a ergoterapeutické péče, která jí byla poskytnuta.
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Bc. Ďuriš M.; Bc. Dojavová M.; Mgr. Hoidekrová K.;
Mgr. Krásová J.; Bc. Mikulenková P.:
RC Kladruby (CZE)

OCCUPATION THERAPIST ROLE IN THE TRANSDISCIPLINARY CARE MANAGEMENT FOR
ABI PATIENT WITH MULTI DISORDERS
Role ergoterapeuta v transdisciplinárním týmu u osob
se získaným poškozením mozku s kombinovanou poruchou
Occupational therapy is usually carried out in the framework of comprehensive
rehabilitation for patients after minor brain injury. The occupational therapy is also
used for major brain injury, such as stroke, which is less known in its practical use. In an
intensive rehabilitation program in RÚ Kladruby, the occupational therapy intervention
is quite specific, because it is based on a functional transdisciplinary team.
Occupational therapist has to communicate with the professionals of the team such as
a doctor, physiotherapist, speech therapist, psychologistand as well as the ward staff.
Occupational therapist coordinates the ward care especially in terms of determining
the rate of self-sufficiency. Occupational therapist educates and instructs the staff, by
introducing them to the procedure is implementing individual activities of daily living
(ADL), so assure an effective care of the patient. The result of this coordinated
cooperation is to increase the self-sufficiency of patients and to help them to return to
their home environment easier. The effectiveness of teamwork is reflected in scores of
the test Functional Independence Measure (FIM). We are presenting it in our report. We
are show a casuistry of the Transdisciplinary Care Management.
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Ergoterapie u pacientů po lehkých cévních mozkových příhodách (CMP) je standardně
prováděna v rámci komplexní rehabilitace. Méně známým tématem je oblast
transdisciplinární ergoterapie u osob po těžkých kraniotraumatech a CMP, kdy se
k motorickému deficitu často připojují kognitivní a fatické poruchy. V rámci intenzivního
rehabilitačního programu v RÚ Kladruby je ergoterapeutická intervence zcela
specifická, neboť je založena na funkčním transdisciplinárním týmu. Ergoterapeut musí
komunikovat jak s odborníky týmu jako je lékař, fyzioterapeut, logoped, psycholog, tak
s pracovníky lůžkového oddělení. Péči na oddělení ergoterapeut koordinuje hlavně ve
smyslu stanovování míry soběstačnosti a nutné dopomoci druhé osoby. Ergoterapeut
edukuje a instruuje personál pro jednotný postup provádění jednotlivých všedních
denních činností (ADL), čímž je zajištěna efektivnější péče o pacienty. Výsledkem této
koordinované spolupráce je zvýšení soběstačnosti pacienta a jeho snazší návrat do
domácího prostředí. Účinnost týmové práce se odráží v hodnotách testu Funkční míry
nezávislosti (FIM), což bude v našem příspěvku ukázáno. Dále bude na kazuistice
prakticky předvedena spolupráce transdisciplinárního týmu.

Mgr. Pětioký J.:
RC Kladruby (CZE)

DEVELOPMENT INTENSIVE NEUROREHAB CARE
FROM MULTIDISCIPLINARY, INTERDISCIPLINARY
TO TRANSDISCIPLINARY CARE
Cesta od multidisciplinární, interdisciplinární
k transdisciplinární péči
Specialized clinic and new therapeutic methods and approaches frequently pose
a need for a shift in health care management organisation, continues informatiob
exchange for ensuring high quality therapy standard and patient’s care.
Multidisciplinary and Interdisciplinary care is Frequent terminology for ABI patients,
less common term is Transdicplinary care. Transdiciplinary care present currently
highest standard of care management. Each system has its specific, which will be
discussed, but has essential patient’s impact.
Specific Intensive Repetitive Utility Program (SIRUP) RC Kladruby, with focus on patient
capacity with ABI was originally developed as an Interdisciplinary care on historical
Multidisciplinary platform RC Kladruby.
With gain of practical experiences, continues education and Interdisciplinary team
members professionalization has started intuitive transition to Transdisciplinary
(educational) care. Trigger point was a need to keep high performance of patient with
cognitive deficit (short/working memory deficit, executive, psychoorganic syndrome),
lower motivation, where is vital follow up with consistent treatment strategy during allday (from morning to evening) and support patient higher motivation = higher therapy
all-day outcome.
Another group present aphasia and dysphagia patients where there is as well high
need for all-day motivation to facilitate correct speech training and food intake trainig
with coordinated support from all clinical specialists with speech language pathologist.
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Specializovaná klinická pracoviště a nové terapeutické metody a postupy vyžadují často
změnu v managementu organizace práce a sdílení informací, pro zajištění vysokého
standardu terapie a péče o klienty. Často citovaným termínem v oblasti komplexní
rehabilitační péče o pacienta se získaným poškozením mozku je termín multidisciplinární a interdisciplinární systém péče, méně známým termínem je transdisciplinární
systém péče. Transdisciplinární péče v současné době znamená nejvyšší standard

organizace péče. Každý typ organizace péče má svá specifika, která budou diskutována
v této prezentaci, ale mají zásadní dopad na pacienta.
Specifický Intenzifikovaný Repetitivně Úkolový Program (SIRUP) RU Kladruby, se
zaměřením na výkon, pro pacienty se získaným poškozením mozku se původně formuloval jako Interdisciplinární organizace péče o pacienta, na původním historickém
Multidisciplinárním systému péče. Se získáním praktických zkušeností, kontinuální
edukaci a profesionalizaci kliniků v Interdisciplinárním týmu se péče začala intuitivně
překlápět do Transdisciplinární (edukační) péče. Zásadní vliv na tuto změnu má vysoké
procento pacientů s poruchou kognitivních funkcí (krátkodobá/pracovní paměť,
exekutiva, psychoorganický syndrom), sníženou motivací, kde je vitálně důležité
dodržovat stejné terapeutické postupy po celý terapeutický den (probuzení - spánek)
a důsledně motivovat pacienty pro zvýšenou spolupráci = vyšší výkon po celý den. Další
skupinou jsou pacienti s fatickými poruchami a dysfagií, u kterých je taktéž důležitá
celodenní facilitace a korekce mluvení a přijímání potravy napříč všemi klinickými
disciplínami dle doporučení logopeda.

Kalra L., Dale P., Crome P.: Improving stroke rehabilitation. A controlled study. Stroke 1993; 24:1462-1467
Stroke Unit Trialists' Collaboration: How do stroke units improve patient outcomes? A collaborative systematic
review of the randomized trials. Stroke Unit Trialists Collaboration. Stroke 1997; 28:2139-2144.514.
Kilgo J. L., Aldridge J., Denton B. (2003). Transdisciplinary teaming: a vital component of inclusive services. Focus
on Incusive Education. 2003 Fall;1(1). Available at: http://www.udel.edu/bateman/acei/inclusivefall03.htm
Ruddy G., Rhee K.: Transdisciplinary teams in primary care for the underserved: a literature review. J Health Care
Poor Underserved. 2005 May;16(2):248–56.
Bartlett E. E.: Cost benefit analysis of patient education. Patient Educ Couns. 1995 Sep; 26(1–3):87–91.
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Hall P., Weaver L.: Interdisciplinary education and teamwork: a long and winding road. Med Educ. 2001 Sep;
35(9):867–75.
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Mgr. Vilímovský T.; PhDr. Fialová S.; Mgr. Jarošová K.; Mgr. Skočdopolová R.:
RC Kladruby (CZE)

COGNITIVE REMEDIATION IN ABI
Kognitivní remediace po získaném poškození mozku

Mgr. Jarošová K.; Mgr. Vilímovský T.; Mgr. Pětioký J.:
RC Kladruby (CZE)

EXPERIENCE WITH PRISM ADAPTATION
GOGGLE FOR NEGLECT SYNDROME THERAPY
AND VISUAL-PROPRIOCEPTIVE TASK BOX
Zkušenosti s terapií neglectu pomocí prizma brýlí
a visuálním proprioceptivním nástrojem
Cognitive rehabilitation is a specialized treatment aiming to improve cognitive deficits
in patients with acquired brain injury. It is an important part of the complex
rehabilitation care. Cognitive rehabilitation process involves neuropsychological
assessment, goal setting and application of suitable procedures to improve cognitive
functioning. Remediation and compensatory strategies are the two basic procedures
having some support in the literature. Remediation procedures will be discussed with
the special attention dedicated to the prismatic adaptation as the treatment option for
hemispatial neglect. Case study report will be also presented.

Kognitivní rehabilitace je specializovaný léčebný postup vedoucí k nápravě kognitivního deficitu u osob se získaným poškozením mozku a je důležitou komponentou
komplexní rehabilitační péče. Součástí tohoto postupu je posouzení míry a povahy
kognitivního deficitu, stanovení rehabilitačních cílů a aplikaci vhodných procedur
k jejich dosažení. Základní přístupy kognitivní rehabilitace jsou remediační a kompenzační strategie. Příspěvek bude věnován remediačním strategiím směřujícím ke zlepšení výkonu poškozených kognitivních funkcí. Probrány budou zejména metody
dostupné v České republice mající oporou v literatuře. Speciální prostor bude vyhrazen
rehabilitaci hemispaciálního neglektu pomocí prizmatické adaptace s praktickou ukázkou.
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Mgr. Jarošová K.:
RC Kladruby (CZE)

EXECUTIVE FUNCTIONS EVALUATION IN REAL LIFE
CONTEXT MULTIPLE ERRANDS TEST
Hodnocení exekutivních funkcí
v reálných podmínkách - Multiple Errands Test
The presentation is focused on the issue of executive functions in patients with
acquired brain injury and possibilities of executive deficit detection in the real life
circumstances. Assessment of executive functions by traditional neuropsychological
methods may lead to inadequate estimation of the impact of deficits on activities of
daily living. Dysexecutive syndrome can significantly affect normal functioning of the
individual in three areas: cognitive (eg. inattention, distractibility, poor planing),
emotional (eg. apathy, lability) and behavioral (eg. disinhibiton of behavior,
perseveration). Ecologically valid methods such as Multiple Errands Test may improve
the estimation of the real life functioning of people with acquired brain injury.
Fourty patients hospitalized in the Rehabilitation Center Kladruby were divided into
two groups. The experimental group consisted of 20 patients with acquired brain
damage. The control group consisted of 20 patients without any neurological findings.
Both groups were assessed by MET – HV and some other neuropsychological tests and
questionnaires. The ability of the MET - HV to discriminate between the two groups was
evaluated. Results supported the utility of the MET - HV in detection of executive deficits
as the performance of both groups was significantly different. Psychometric properties
of MET - HV and limits were examined.

Příspěvek je zaměřený na problematiku exekutivních funkcí u pacientů se získaným
poškozením mozku a možnostmi testování přítomnosti exekutivního deficitu v reálných podmínkách každodenního života. Při testování exekutivních funkcí klasickými
neuropsychologickými metodami může dojít ke nedostatečnému odhadu následků
a dopadu oslabení exekutivních funkcí na každodenní život člověka. Dysexekutivní
syndrom může výrazně ovlivňovat běžné fungování jedince, a to v rovině kognitivní
(např. nepozornost, roztržitost, špatné plánování), emocionální (např. apatie a labilita)
a behaviorální (např. disinhibice chování, perseverace). K zlepšení a zjednodušení
odhadu budoucího fungování lidí se získaným poškozením mozku by mohly pomoci
ekologicky validní metody jako je například Multiple Errands Test.
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Výzkum byl realizovaný v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Výzkumný vzorek byl tvořen
celkem 40 pacienty hospitalizovanými v období od ledna 2016 do června 2016.

Probandi byli rozděleni do dvou skupin. Experimentální skupinu tvořilo 20 pacientů se
získaným poškozením mozku, kontrolní skupinu tvořilo 20 pacientů bez významného
neurologického nálezu. Hlavní výzkumnou metodou byl Multiple Errands Test Hospital Version (MET - HV), dále byly použity vybrané neuropsychologické testy
a dotazníky. Cílem provedeného výzkumu bylo posouzení schopnosti metody MET - HV
odhalovat deficity v oblasti exekutivních funkcí v souvislosti s každodenním fungováním a nároky běžného života. Výsledky naší studie podporují užitečnost metody,
protože výkon obou skupin probandů se signifikantně lišil a metoda byla schopna
odhalovat exekutivní obtíže v rámci běžného života. Dále byly zkoumány psychometrické charakteristiky metody MET - HV, limity jejího použití a možné směřování
budoucího výzkumu.
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MUDr. Farda J.:
Interdisziplinäre Intensivstation, Klinikum Hohe Warte, Bayreuth (Germany)

ORGASM AND SPASTICITY RESPONDS
Orgasmus a ovlivněni spasticity
Neurophysiological approach and practical application of reflexes has a long traditon in
the rehabilitation. One of the most interesting complex reflexes is the orgasm.
The prevalence of sympathetic activity with washout of catecholamines and oxytocin
occur during the orgasm.
Increase of systolic blood pressure and of oxytocine level correspond to muscle
contraction intensity, in particular to muscle contraction of anal sphincter.
Values of physiological parameters return to normal after orgasm, with individually
long- lasting decrease in muscle tone.
Application of findings is to discuss.

Neurofyziologický přístup a využití reflexů v rehabilitaci má svou dlouhou tradici.
Jedním z nejzajímavějších komplexních reflexů je orgasmus.
Při orgasmu dochazí k převaze sympatiku s vyplavením katecholaminu a oxytocinu.
Vzestup oxytocinu a systolického krevního tlaku vysoce koreluje s intenzitou svalových
kontrakcí, zejména s kontrakcí análního svěrače.
Po odeznění orgasmu se vrací fyziologické parametry k normě s individuálně
dlouhotrvajícím snížením svalového napětí.
Praktické využití poznatků je předloženo k diskusi.
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Bc. Jordak L.:
Neuroaxon, Prague (CZE)

INTENSIVE THERAPY IN NEUROREHABILITATION
Intenzivní terapie v neurorehabilitaci
Thesis is about the intensive form of rehabilitation and its practical use. Aim of this
study is to explain principles and the practical use of intensive therapy in patients with
severe brain damage. Richard Koscielny describes intensive therapy as a sequence of
active exercises that respect several principles of intensive training. These are the
principles of progressive overload, specificity and periodicity, individuality and
reversibility. It is mainly used active patient attitude, which includes resistance
exercises, followed by functional training. In many studies, resistance exercises has
shown to be effective in training specific muscle strength, which led to improvement in
motor skills and thereby it improves the quality of life. We are able to influence plastic
changes in the brain using intensive training. It is necessary to respect certain rules of
neuroplasticity to reorganize brain maps. For to have long-term results it is necessary
to continue in intensive exercises constantly. It is because we want to fix learned
functional abilities, then automate these abilities and we also want to impact positive
structural changes. Newer approaches that involve more intense and complex training
strategies are able to use bigger potential for adaptive neural plasticity, the limits of
which are not yet known but offer great promise for the future of neurorehabilitation.
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Práce pojednává o intenzivní formě rehabilitace a jejím praktickém využití. Cílem
sdělení, je rešeršní formou přiblížit principy a praktické využití intenzivní terapie
u pacientů s těžkým poškozením mozku. Richard Koscielny popisuje intenzivní terapii
jako sled aktivních cvičení, která respektují několik principů intenzivního tréninku.
Jedná se o principy progresivního přetěžování, specifity, periodicity, individuality
a reverzibility. Využívá se zejména aktivního přístupu pacientů, který zahrnuje
odporová cvičení následovaná funkčním tréninkem. Odporová cvičení se ukázala
v mnoha studiích jako účinná v tréninku specifické svalové síly, což vedlo ke zlepšení
motorických schopností a tím ke zvýšení kvality života. Intenzivním tréninkem jsme
schopni ovlivnit plastické změny v mozku. Pro reorganizaci mapy mozku je potřeba
respektovat určitá pravidla neuroplasticity. Aby bylo možné výsledky terapie považovat
za dlouhodobé je důležité v intenzivním cvičení pokračovat stále. Je to zejména proto,
aby došlo k upevnění naučených funkčních schopností, jejich automatizaci a pozitivním
strukturálním změnám. Novější rehabilitační postupy, které zahrnují intenzivnější
a komplexnější strategie terapie, umožňují více využívat potenciál adaptivní
neuroplasticity, jehož mezní hodnoty nejsou dosud známy a nabízejí tak velký příslib do
budoucnosti neurorehabilitace.
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