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PREFACE

We set to the professional public the Předkládáme odborné veřejnosti 

collection of abstracts presented in the sborník abstrakt z přednášek a prezen-

IV. Kladruby Symposium on Inter- tací na IV. kladrubském neuroreha-

disciplinary Neurorehabilitation, which bilitačním symposiu, které se konalo 

took place in the Rehabilitation Centre v Rehabilitačním ústavu Kladruby u Vla-
nd rdKladruby u Vlasimi on 2  and 3  Novem- šimi ve dnech 2. a 3. listopadu 2017.

ber 2017.
Autory jednotlivých textů jsou autoři 

Authors of the abstracts are also prezentací a přednášek uvedení u kaž-

authors of presentations and their dého textu. U zahraničních přednášek 

names are written by each text. We jsme pořídili překlady do českého 

translated foreign presentations to jazyka, u přednášek českých odborníků 

Czech language and Czech authors si překlad pořídili sami autoři.

translated their presentations to 
Doufáme, že tento sborník napomůže 

English language themselves.
spolu s dalšími on-line prezentacemi 

We hope, that this collection and other většímu povědomí o rozsahu a obsahu 

on-line presentations will help to symposií, která pořádáme každoročně.

knowledge about range and contents of 

symposiums, which are organized 

annually. 

PŘEDMLUVA
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APPLICATION OF THE GLOREHA SYSTEM 

IN CHRONIC STROKE PATIENTS

VYUŽITÍ PŘÍSTROJE GLOREHA 

U CHRONICKÝCH PACIENTŮ S DG. CMP

A. Vostrelova   l   RC Luze-Kosumberk (CZE)

Bc. A. Vostřelová, DiS.   l   Hamzova léčebna Luže-Košumberk (ČR)

Gloreha is the device designed for therapy of a hand. It supports restoration of joint ant 

functional movement of a hand. Therapy with help of Gloreha complements suitably 

active functional excercises especially with chronical patients. This presentation show 

efficacy of using Gloreha for chronic patients: prevents joints from permanent changes, 

reducts spasticity, increases joint movement. Conclusion: The robotic technologies are 

able to provide optimal stretching of spastic muscles.

Gloreha je přístroj koncipovaný pro terapii ruky. Podporuje obnovu kloubní a funkční 

hybnosti ruky. Terapie na tomto přístroji vhodně doplňuje aktivní funkční cvičení 

zejména u chronických pacientů. Tato prezentace ukazuje efektivitu používání přístroje 

u chronických pacientů: zabraňuje trvalým kloubním změnám, zmírňuje spasticitu,

zvyšuje rozsah kloubní hybnosti. Závěr: Robotické technologie jsou schopny zajistit

optimální protahování spastických svalů.
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CLINICAL CHOICE PREFERENCES OF MECHANICAL 

OR MOTOR EXOSKELETON FOR UPPER-LIMB THERAPY 

IN RELATION TO PATIENT´S FUNCTIONAL STATE

D. Subert, J. Tomcalova   l   RC Kladruby (CZE)

The aim of this presentation is to introduce our clinical decision about using the Armeo 

Power, the Armeo Spring and the ReoGo robotic systems as devices used for upper 

extremity rehabilitation.

We focused on criteria of selecting a suitable device for each patient according to 

individual requirements. We also evaluated advantages and disadvantages of these 

robotic devices – simplicity of setting and handling, possibility of training of the affected 

upper limb in dependance on specific deficit as spasticity, paresis, plegia and painful 

shoulder at neurological patients.

The benefits and effectiveness of individual device have been set on the basis of our 

clinical experience with these systems. Another aspect of the evaluation was the 

retrospective processing of patients‘ data and total operating time for each device.

Robotic systems can be used for day-to-day therapy and they are an  integral part of 

rehabilitation. They can be used almost at any functional deficit of upper limb. 

However, it is important to choose the appropriate device, which provides the greatest 

benefit for the patient and at the same time the effectiveness of the rehabilitation with 

the desire outcome will be consistent with the least cost associated with robotic 

therapy.
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KLINICKÉ PREFERENCE VÝBĚRU MECHANICKÉHO, 

MOTOROVÉHO EXOSKELETONU PRO TERAPII HORNÍ 

KONČETINY VZHLEDEM K FUNKČNÍMU STAVU PACIENTA

Bc. D. Šubert, J. Tomčalová, DiS.   l   RÚ Kladruby (ČR)

Cílem přednášky je představit klinické rozhodování u robotických systémů pro terapii 

horních končetin Armeo Power, Armeo Spring a ReoGo. 

Zaměřili jsme se zejména na kritérium výběru vhodného přístroje pro konkrétního 

pacienta dle jeho individuálních požadavků. Dále jsme hodnotili výhody a nevýhody 

u jednotlivých přístrojů – jednoduchost nastavení, obsluha, možnosti cvičení postižené

horní končetiny v závislosti na konkrétním deficitu jako je například spasticita, paréza,

plegie, bolestivé rameno u neurologických pacientů.

Přínos a efektivita jednotlivých přístrojů byla stanovena na základě našich klinických 

zkušení s jednotlivými zařízeními. Dalším aspektem hodnocení bylo retrospektivní 

zpracování dat týkajících počtu pacientů a celkového provozního času u jednotlivých 

přístrojů.

Robotické systémy lze využít při každodenní terapii a jsou nedílnou součástí 

rehabilitace horních končetin. Lze je použít téměř u všech diagnóz týkajících se 

porušení funkce horní končetiny. Je však důležité zvolit vhodný přístroj, který bude mít 

pro pacienta největší přínos a současně efektivita rehabilitace s požadovaným 

výsledkem bude v souladu s co nejmenšími náklady spojenými s robotickou terapií.



CONSTRAINT INDUCED MOVEMENT THERAPY APPLICATION 

FOR ACQUIRED BRAIN INJURY

Y. Angerova   l   First Faculty of Medicine, Charles University (CZE)

CIMT (Constraint Induced Movement Therapy) was first described by Taub, Knopp and 

Bermann in fifties and sixties in primates with hemiparesis and is based on two basic 

principles – forced used of the paretic arm by restraining the unaffected arm and 

massed practice of the affected arm through repetitive training. This method can be 

used not only in acute phase but also in chronic patiens whose problem is ”learned 

disuse” in upper limb or ”learned misuse”of lower paretic limb.

In recent years this method is used not only in upper limbs but also in lower limbs 

where the restraining is more difficult and there is no agreement how to do it until now 

(e.g. orthosis fixation or using some weight). Sometime only active repetitive training 

several times a day is used.

Our department of rehabilitation medicine is concerned with acquired brain injury 

patients for a long time. We run day treatment program for them. In 2013 we prepared 

intensive program based on CIMT for upper limb and in 2015 also a program for lower 

limb. There are at least four patients in this type of day program who have special 

individual as well as group activities for four weeks from Monday to Friday. 

The activities were repetitive movements of upper limbs (activities from ADL) lower 

limb, movements were from so called LE-MAL (lower extremity Motor Activity Log) 

e.g. climbing stairs,stepping over object, standing from chair, standing from the toilet,

entering/exiting bath or shower etc. The evaluation of the effect was done by Frenchay

arm test or using dynamometer Jamar in upper limbs and by TUG (The Timed Up and

Go test), 10minWT (Ten Minutes Walk test), 2minWT (Two Minutes Walk test), GSSA

(Global subjective Self-Assessment) in lower limbs. Tests were used at the beginning, at

the end of the program and one month after finishing the program.

Numbers of patients in both groups are not big and that is why the results are not very 

valuable from the statistical point of view. The main goal is to inform about this type of 

therapy and provoke the discussion how important is to coordinate the programs used 

in rehabilitation settings and define their indication, structure and aims. Last but not 

least is to refer how active co-operation and responsibility is essential in rehabilitation.
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VYUŽITÍ CONSTRAINT INDUCED MOVEMENT THERAPY 

U PACIENTŮ PO POŠKOZENÍ MOZKU

prim. MUDr. Y. Angerová, Ph.D., MBA   l   1. LF UK (ČR)

CIMT (Constraint Induced Movement Therapy) je používána u hemiparetických 

pacientů po cévních mozkových příhodách, poraněních mozku a jiných poškozeních 

CNS. Podstatou této metody je intenzivní používání postižené končetiny v běžných 

denních činnostech (ADL) při znehybnění končetiny zdravé. Podrobně byla tato metoda 

zkoušena v 50. a 60. letech na primátech Knoppem, Taubem a Bermanem. Zjistili, že 

pokud se primátům s hemiparézou znehybní zdravá končetina, zlepší se výrazněji 

hybnost končetiny postižené na základě reorganizace korových funkcí využívající 

plasticitu mozku. S rozvojem zobrazovacích metod byl tento fakt opakovaně prokázán. 

Zjistilo se, že metoda velmi dobře funguje  u hemiparetických pacientů po poškození 

mozku, a to nejen v postakutním období, ale i u chroniků několik let po příhodě.

Metoda se využívá hlavně pro horní končetiny, ale v posledních letech se objevují 

programy, kde je využita i pro dolní končetiny. V tomto případě je dosud nejednotný 

názor na to, zda zdravou končetinu nějakým způsobem znevýhodnit (například fixací 

ortézou nebo připevněním závaží) nebo se spokojit pouze s intenzivním procvičováním 

končetiny postižené.

V rámci denního stacionáře, který probíhá na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK 

a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jsme připravili v roce 2013 intenzivní  program 

využívající princip CIMT pro horní končetinu a v roce 2015 i program pro končetinu 

dolní.  V programu jsou vždy minimálně čtyři pacienti s hemiparézou, kteří mají 

pravidelně od pondělí do pátku po dobu čtyř týdnů specifické individuální a skupinové 

terapie zaměřené na trénink dolní nebo horní končetiny. 

Ke sledování efektu terapií měříme podle cílové končetiny na začátku a na konci 

stacionáře funkční testy horních končetin (např. dynamometr Jamar, Frenchay arm 

test) nebo chůze (10. minutový test chůze -10mWT, Timed Up And Go Test –TUG, 

2 minutový test chůze – 2minWT, Berg Balance Scale –BBS) a Global Subjective Self-

Assessment Scale – GSSA. Tyto kontrolujeme i měsíc po ukončení stacionáře.

Počty pacientů v obou skupinách nejsou zatím velké, jedná se pouze o pilotní projekty 

a výsledky nelze příliš významně statisticky interpretovat. Předkládané sdělení má 

spíše poukázat na nutnost zavádění intenzivních rehabilitačních programů s jasně 

definovanými cíli a strukturou aktivit. Velmi významný je aktivní přístup samotných 

pacientů a přijmutí zodpovědnosti za prováděné úkoly a průběh rehabilitačního 

procesu.
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EFFECTS OF TRAINING WITH THE REWALK EXOSKELETON 

IN A PATIENT WITH GUILLAIN-BARRÈ SYNDROME: 

A SINGLE CASE STUDY

L. Bissolotti, S. Chiari, A. Zenorini, M. Scarazzato   l   Domus Salutis, Brescia

and LARIN: Neuromuscular and Adapted Physical Activity Laboratory, Brescia (Italy)

Methods

Primary outcome measures the WISCI II score and 6Minutes Walking test were 

measured. Secondary outcome measures were muscle power recovery measured 

either during manual testing procedures according to MRC scoring system and during 

active knee extension while seating on the examination table with the hands crossed 

over the chest from a starting position of the knee at 90° to the maximal available 

extension. The dynamic effort was repeated till subjective exhaustion (Borg scale 

≥ 9/10). Kinematic analysis (BTS Smart-DX) has been simultaneously performed 

together with s-EMG detection to provide data about neuromuscular recruitment 

intensity and trunk compensations during repeated knee extensions. Markers were 

placed on the anatomical landmarks of trocanther, lateral condilus and lateral 

malleolus, one marker will be placed on C7 spinous process to detect trunk movements 

during the test. The following parameters have been measured: Average time to 

fatigue (sec); maximum active aROM in extension (degrees); decay in aROM between 

the first three repetitions and last three ones (degrees); trunk compensation 

movements during the test (mm); Mean Frequency (MNF) and Root Mean Square 

(RMS); number, amplitude and duration of EMG spikes; histogram analysis of EMG 

samples relative amplitude. This last provided a measure of how much of the total 

power of the signal may be related to large or small rectified/normalized EMG samples.

Results

At the admission (T0) patient was presenting a quadriplegia. RGT with Rewalk was 

introduced after 14weeks of multidisciplinary rehabilitation program consisting in 

standard and task oriented physical therapy, occupational therapy, speech therapy 

(at the beginning of training period), water rehabilitation and neuromuscular electrical 

stimulation (standard NMES and FES cycling) (average daily intensity of rehabilitation: 

3.5±0.8hours/day).

At the beginning of RGT the patient were unable to walk (WISCI score 0/20) and 

the patients was wheelchair dependent for mobility. At the discharge from the 

inpatient phase (after 9sessions with RGT plus multidisciplinary program), he was able 

to walk for therapeutic purposes for less than 10meters only inside the parallel bars, 

while light wheelchair was used for long term and outdoor mobility.

At the end of the outpatient rehabilitation time (PT+15 RGT sessions with Rewalk) 

the patient was able to walk independently for more than 1km, in open environment 

and with help of one crutch and a soft AFO at the right ankle. 

14



Conclusions

A positive effect of robot-assisted gait training on various areas of the functional 

indipendence was shown. WISCI II score, gait endurance, risk of falling, motor skills and 

control of muscle functions were all improved by Rewalk gait rehabilitation. Further 

studies should aim to verify this effect through a higher number of patients affected by 

Guillain-Barrè Syndrome and with different degrees of impairment.

Tato jednopřípadová studie sleduje vliv robotického tréninku chůze s exoskeletonem 

ReWalk na obnovu samostatné chůze u 23letého pacienta s těžkou kvadruplegií 

následkem Guillain-Barré syndromu.

Hlavními sledovanými hodnotami byla míra nezávislosti dle škály WISCI II. a 6minutový 

test chůze. Poté bylo sledováno MRC skóre aktivní extenze v kolenním kloubu 

(opakovaný sed/stoj s pažemi zkříženými na hrudníku, do pocitu maximální únavy) za 

kontroly kinematické analýzy BTS Smart-DX a EMG detekce, která poskytovala data 

o míře neuromuskulární aktivity a nutných kompenzacích trupu během testu.

Na začátku robotické terapie pacient nebyl schopný chůze (WISCI II. skóre 0). Robotický 

trénink ReWalk byl zahájen po 14 týdnech terapie v multidisciplinárním rehabilitačním 

programu, který zahrnoval přibližně 3,5 hodiny terapie denně. Již po absolvování 

9 robotických tréninků ReWalk byl pacient schopen ujít v bradlech necelých 10 metrů 

a na konci terapie zvládl již samostatnou chůzi s holí a měkkou peroneální ortézou na 

pravém hleznu na vzdálenost 1 km, a to i v terénu.

Závěrem lze říci, že robotická terapie ReWalk prokázala u pacienta zlepšení v mnoha 

oblastech funkční nezávislosti a chůze. K verifikaci tohoto výsledku však bude potřeba 

provést další studie na širším spektru pacientů s Guillain-Barré syndromem.

PŘÍNOS TRÉNINKU NA EXOSKELETONU REWALK 

U PACIENTŮ SE SYNDROMEM GUILLAIN-BARRÈ: 

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Dr. L. Bissolotti, Dr. S. Chiari, Dr. A. Zenorini, Dr. M. Scarazzato

Domus Salutis, Brescia 

a LARIN: Neuromuscular and Adapted Physical Activity Laboratory, Brescia (Itálie)
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EVALUATION OF THE CONCEPT OF COMPREHENSIVE 

REHABILITATION FOR PATIENTS WITH ACQUIRED BRAIN 

INJURIES IN THE KLADRUBY REHABILITATION CENTRE

I. Hrubcova, J. Motyka   l   RC Kladruby (CZE)

In the past years we have developed a concept of comprehensive rehabilitation for 

patients with aquired brain injuries (post-stroke and craniocerebral trauma) to make 

our existing well-functioning approach more effective and to ensure better care for our 

patients. At the same time we set up, in cooperation with health insurance companies, 

indication criteria, evaluation system and adequate financial evaluation.

We have established good cooperation with workplaces that provide acute and 

subacute care, both with rehabilitation departments and with stroke units and complex 

cerebrovascular centres. We are able to take patients from surgical ICUs, rarely from 

anesthesiology and resuscitation departments. We have also good contact with the 

long-term intensive care units, but the continuity between them and us is rather limited 

because of uncertain prognosis of their patients.

The results so far have objectively demonstrated greater effectiveness of the 

intensified program (volume, intensity, frequency and complexity) in the subacute 

phase of these patients against the standard care. These results are presented in detail 

in the presentation.

The capacity of the program is 20 beds for the main group + 20 beds for the control 

group where the trial operation took place for 18 months (from 1st July 2015 to 31st 

December 2016) with a detailed evaluation. In 2017, we continue with the approval of 

the health insurance companies in this program.
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VYHODNOCENÍ KONCEPTU UCELENÉ REHABILITACE 

PRO PACIENTY SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU 

RÚ KLADRUBY

prim. MUDr. I. Hrubcová, MUDr. J. Motyka   l   RÚ Kladruby (ČR)

V minulých letech jsme vytvořili koncept ucelené rehabilitace pro pacienty se získaným 

poškozením mozku (stavy po cévních mozkových příhodách a kraniocerebrálních 

traumatech), 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, systém vyhodnocení a adekvátní finanční 

ohodnocení.

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. 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 prognóze jejich pacientů.

Dosavadní výsledky objektivně prokazují větší efektivitu intenzifikovaného programu 

(objem, intenzita, frekvence a komplexnost) v subakutní fázi u těchto pacientů proti tzv. 

standardní péči. Tyto výsledky podrobně prezentujeme v tomto sdělení. 

Kapacita programu je 20 lůžek pro hlavní skupinu + 20 lůžek pro kontrolní skupinu, kdy 

zkušební provoz probíhal 18 měsíců (od 1. července 2015 do 31. prosince 2016) 

s podrobným vyhodnocením. Následně v roce 2017 plynule pokračujeme se 

souhlasem zdravotních pojišťoven v tomto programu.



MULTIMODAL EVALUATION AND TREATMENT 

OF THE UPPER LIMB AFTER STROKE: 

THE INCOGNITO EXPERIENCE

G. Cannaviello   l   Villa Beretta Rehabilitation Center, Costa Masnaga (Italy)

Stroke very frequently impacts on patients’ motor function, and particularly on upper 

limb movements. Limited hand functionality is a major negative outcome after stroke, 

negatively affecting patients’ recovery and independence, with major impact on 

rehabilitation.

Standard motor rehabilitation outcome is often suboptimal, because insufficient or 

non-specific treatment is provided.

Motor deficits are associated with a reduced sense of control for one’s own movements 

as well as a reduced sense of ownership for one’s own hand that very often are 

underestimated in the assessment and goal setting phase.

This might result in deficit in the sense of agency, or in the sense of ownership, as well as 

in more general distortions in body representations. In addition, motor deficits are 

often associated with somatosensory deficits of the upper limb, resulting in reducing 

tactile sensitivity and proprioception for the hemiplegic limb.

The main goal of INCOGNITO study was to develop for the first time an integrated 

approach for cognitive, sensory, and motor rehabilitation of hand functions after 

stroke combining cutting-edge technology from rehabilitation engineering and 

forefront research on the sense of body ownership and agency.

We enroled 60 chronic stroke survivors (acute event more than 6 months before), 

dividing them in four groups with four different upper limb treatments (Traditional, 

Gloreha, HelpingHand and Gloreha + HelpingHand); they underwent three sessions 

per week for 9 week. The most commonly used clinical scales were used for the 

assessment at the beginning of the treatment (T0), after one month (T1), at the end of 

the treatment (T2) and after one month of follow up (T3). We performed, at T0, T2 and 

T3, a new experimental evaluation of the peripersonal space and of the explicit (Make 

Human Task) and implicit (Body LandMarks task) body image.

Our results showed that chronic stroke patients suffered a distortion in sense of limb 

ownership and in body representation, affecting the possibility of interaction with 

objects in the environment; our experimental evaluation showed that is possible to 

improve upper limb function in chronic stroke patients even in terms of body 

ownership and body image. 

Further study are needed to understand the neural circuitry that works in this sensory-

motor loop and what kind of treatment can be more effective in rehabilitating it.
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MULTIMODÁLNÍ EVALUACE A TERAPIE 

HORNÍ KONČETINY PO CMP: 

ZKUŠENOSTI SE SYSTÉMEM INKOGNITO

Dr. G. Cannaviello   l   Villa Beretta Rehabilitation Center, Costa Masnaga (Itálie)

Cévní mozková příhoda (CMP) má velmi často dopad na motorickou funkci pacienta, 

obzvláště na funkci horní končetiny. Omezená kapacita funkce ruky negativně ovlivňuje 

obnovení funkce a nezávislosti, s velkým dopadem na rehabilitační potenciál.

Výsledky běžné pohybová rehabilitace jsou ne zcela uspokojivé, z důvodů poskytování 

nespecifické terapie.

Motorický deficit je asociován s redukovanou sensorickou kontrolou pohybu a také 

sníženou senzitivitou končetiny, která je často podceňovaná ve vyhodnocení 

a nastavení cílů terapie.

Je možné, že tyto senzitivní poruchy se projeví poruchou ve zkresleném vnímání 

tělesného schématu (body-image sebereprezentace). Navíc je motorický deficit často 

asociován se somatosenzorickým deficitem horní končetiny, s následkem snížené 

taktilní sensitivity a propriocepce hemiplegické končetiny.

Hlavní cíl INCOGNITO studie je vyvinout integrovaný přístup k vyhodnocení kognitivní, 

sensorické, motorické rehabilitace horní končetiny po CMP, kombinující vyspělou 

technologii rehabilitačního inženýrství a aktuální vědecké znalosti o vnímání tělesného 

schématu a poruchách sensitivity.

Do studie INCOGNITO bylo zapojeno 60 chronických pacientů po CMP (< 6 měsíců), 

rozdělených do 4 skupin s různým terapeutickým managementem (běžná terapie, 

robotická rukavice Gloreha, HelpingHand+ Gloreha, HelpingHand); frekvence terapie 

3x týdně, po dobu 9 týdnů. Hodnocení pomocí běžných klinických testů proběhlo v čase 

T0 (začátek terapie), po 1 měsíci (T1), na konci terapie (T2), 1 měsíc po ukončení terapie 

(T3). Inovativní experimentální hodnocení peripersonálního prostoru a explicitního 

(Make Human Task) a implicitního (Body LandMarks Task) tělesného schématu bylo 

provedeno v čase T0, T2 a T3.

Naše výsledky ukázaly, že chroničtí pacienti, kteří mají sensitivní poruchu končetiny 

mají také poruchu vnímání tělesného schématu, která následně zhoršuje interakci 

s předměty v prostoru; naše experimentální hodnocení prokázalo možnost pozitivní 

změny funkce horní končetiny u chronických pacientů i u poruch vnímání tělesného 

schématu (body-image sebereprezentace).

Pro hlubší porozumění neurálních spojení v senzoricko-motorickém okruhu u tohoto 

konceptu a vyhodnocení efektivity a vhodnosti jednotlivých terapií je zapotřebí provést 

další studie.
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OUTCOME OF THE ARMEO THERAPY WITH THE PATIENTS 

DEVELOPING SPASTIC PARESIS OF THE UPPER LIMB

T. Gueye, M. Dedkova   l   Stroke Unit Rehabilitation Department, General University

Hospital in Prague and First Faculty of Medicine, Charles University in Prague (CZE)

Patients in subacute phase after stroke are admitted to our Stroke Unit Rehabilitation 

Department. We followed 20 patients with central paresis of the upper limb developing 

spastic paresis. Patients undergo complex rehabilitation program including 

reeducation training for spastic paresis. 10 patients from this group had twice a day 

classical physiotherapy, remaining 10 patients undergo 4 times a week Armeo therapy 

instead of the one classical physiotherapy. We followed changes of the passive and 

active range of motion in the paretic limb shoulder as well as changes in the muscle 

tonus during the 3 weeks therapy. We were interested in the outcomes in FIM 

(Functional Independence Measure). The improvement of passive and active range of 

motion to flexion was significantly better by patients with Armeo therapy (29,5°by 

Armeo, 13,5°by control group). Improvement in abduction and external rotation in 

shoulder was slightly better in the control group. We suppose, that its due to limited 

range of motion to abduction and external rotation on the Armeo therapy device. There 

was no significant increase in spasticity in any followed muscles in Armeo group, while 

in the group with classical physiotherapy only we observed increase in spasticity of 

abduction and external rotation muscles. There was comparable improvement in FIM 

in both groups, 22,9 points by Armeo group and 23,1 points in the control group.
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SLEDOVÁNÍ EFEKTU TERAPIE NA PŘÍSTROJI ARMEO 

U PACIENTŮ S ROZVÍJEJÍCÍ SE SPASTICKOU PARÉZOU 

HORNÍ KONČETINY

MUDr. T. Gueye, MUDr. M. Dědková   l   Lůžka včasné rehabilitace iktového centra 

Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. LF UK (ČR)

Na Lůžka včasné rehabilitace iktového centra přijímáme pacienty v subakutní fázi po 

cévní mozkové příhodě. Sledovali jsme skupinu 20 pacientů s centrální parézou horní 

končetiny, u kterých docházelo k rozvoji spastické parézy.  Pacienti procházeli 

komplexní rehabilitací, včetně reedukačního tréninku u spastické parézy. 10 pacientů 

z této skupiny mělo 2x denně klasickou fyzioterapii, zbylých 10 pacientů absolvovalo 

4 krát týdně místo jedné klasické fyzioterapie terapii na přístroji Armeo. Sledovali jsme 

změny rozsahu aktivního a pasivního pohybu v ramenním kloubu paretické končetiny 

během 3 týdnů terapie a změny ve svalovém tonu. U pacientů nás dále zajímal odraz ve 

FIM (Funkční míra nezávislosti). Zjistili jsme, že u pacientů, kteří podstoupili terapii na 

přístroji Armeo se signifikantně zlepšil aktivní i pasivní rozsah do flexe v ramenním 

kloubu (RK). U aktivní flexe v RK průměrně o 29,5° (proti 13,5° u kontrolní skupiny) 

a pasivní flexe o 13,5°(proti 2,5° u kontrolní skupiny). U abdukce a zevní rotace byl 

výsledek mírně lepší v rozsahu aktivního i pasivního pohybu u skupiny podstupující 

klasickou fyzioterapii. Domníváme se, že důvodem je, že pohyb v RK do abdukce a zevní 

rotace není při terapii na přístroji Armeo v plném funkčním rozsahu. Ve skupině s terapií 

na přístroji Armeo nedošlo ke zvýšení spasticity ani v jedné sledované svalové skupině, 

na rozdíl od skupiny podstupující jen klasickou fyzioterapii, kde byl zaznamenán mírný 

nárůst svalového tunu u abduktorů a zevních rotátorů. U obou skupin došlo ke 

srovnatelnému zlepšení ve FIM, o 22,9 bodů u skupiny podstupující terapii na Armeo 

a 23,1 bodů u kontrolní skupiny.  
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PILOT STUDY ON EFFECT OF ROBOTIC REHABILITATION

K. Balkova, K. Machackova, B. Kukolova, M. Stasek   l   RC Hrabyne (CZE)

An important part of optimizing walking rehabilitation is nowadays a robotic and 

computer-assisted rehabilitation. The analysis, diagnosis and therapy of walking 

through robotic systems is one of the new ways to effectively influence locomotor and 

equilibrium mechanisms in neurological patients.

At present, pilot research on the effectiveness of walking therapy through the 

diagnostic and therapeutic system Zebris Rehawalk is currently under way in RU 

Hrabyně. Our study included patients with hemiparesis. These are both men and 

women over the age of 18. The entry criterion was to master the 10-meter walking test 

and the indication for the therapy. 

The objective of the walker parameters was through the Zebris diagnostic unit 

Rehawalk, FDM-T units. The therapy for Zebris Rehawalk took place three times a week 

for 8 weeks. Twice a week was an individual exercise. Prior to the first therapy, an initial 

examination was performed on the Zebris system. After 4 and 8 weeks of therapy, 

control measurements were performed on the Zebris system.

The results suggest that robotic and computer assisted walking rehabilitation can 

facilitate and complement the work of a physiotherapist. The benefit is objectification 

of selected, difficult-to-clinically measurable walking parameters. However, the clinical 

assessment of the measurement results is important. It is necessary to compare these 

results with the organic findings as well as the overall functional status of the patient 

and his potential. Robotic and computer assisted rehabilitation must be individually set 

and controlled by a physiotherapist.
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PILOTNÍ STUDIE ZAMĚŘENÁ NA EFEKT 

ROBOTICKÉ REHABILITACE

Mgr. K. Bálková, Mgr. K. Macháčková, Mgr. B. Kukolová, Mgr. M. Stašek

RÚ Hrabyně (ČR)

Důležitou součástí optimalizace rehabilitace chůze je v dnešní době robotická 

a počítačově asistovaná rehabilitace. Analýza, diagnostika a terapie chůze 

prostřednictvím robotických systémů je jednou z nových možností, jak efektivně 

ovlivnit lokomoční a rovnovážné mechanismy u neurologických pacientů. 

V RÚ Hrabyně probíhá v současné době pilotní výzkum, zabývající se efektivitou terapie 

chůze prostřednictvím diagnosticko-terapeutického systému Zebris Rehawalk. Do naší 

studie byli zařazeni pacienti s hemiparezou. Jedná se o muže i ženy ve věku nad 18 let. 

Vstupním kritériem bylo zvládnutí 10-metrového testu chůze a indikace pro danou 

terapii.

Objektivizace parametrů chůze proběhlo prostřednictvím diagnostické jednotky Zebris 

Rehawalk, jednotky FDM-T. Terapie na Zebris Rehawalk probíhala třikrát týdně po dobu 

8 týdnů. Dvakrát týdně bylo zařazeno individuální cvičení. Před první terapií bylo 

provedeno vstupní vyšetření na systému Zebris. Po 4 a 8 týdnech terapie bylo 

provedeno kontrolní měření na systému Zebris. 

Výsledky naznačují, že robotická a počítačově asistovaná rehabilitace chůze může 

usnadnit a doplnit práci fyzioterapeuta. Přínosem je objektivizace vybraných, obtížně 

klinicky hodnotitelných parametrů chůze. Důležitá je však schopnost klinického 

posouzení výsledků měření. Je nutné tyto výsledky porovnat s organickým nálezem 

i celkovým funkčním stavem pacienta a jeho potenciálu. Robotická a počítačově 

asistovaná rehabilitace musí být individuálně nastavena a řízena fyzioterapeutem. 
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PLAYFUL PHYSIOTHERAPY – KINECT

REHABILITACE HROU – KINECT

P. Tepla   l   RC Luze-Kosumberk (CZE)

Mgr. P. Teplá   l   Hamzova léčebna Luže-Košumberk (ČR)

In May 2014, a special robotic rehabilitation aid was introduced at Hamzova léčebna, 

which is used in our children's department. Kinect therapy is a new way of activating 

motion and mental functions using the PC program and is based on creating 

a feedback motor response to an optical dynamic subject. It is used in patients as part 

of a complex therapy in the case of a mobility disorder in the shoulder and elbow joints, 

the wrists and in hand grip disorders. Currently, we use Robotka, train, light bar for 

training in our rehabilitation.

It is important to undertake the training of motion patterns in diagonals and across the 

midline, and it is important for the concentration of attention and visual control to 

ensure a steady posture.

Very effective use is in patients with a concentration disorder, ADHD and other 

disorders of gnostic functions. Improvement of motor skills is evident after several 

lessons.

Children enjoy this therapy very well and tolerate it well. This aid significantly improves 

their concentration, helps to improve the range of upper limb movements and 

equilibrium reactions, positively complements the overall rehabilitation outcome.

V květnu 2014 byla v Hamzově odborné léčebně studenty ze SPŠE v Pardubicích 

představena robotická rehabilitační pomůcka, která je využívána na našem dětském 

oddělení. Terapie pomocí Kinectu je nový způsob aktivace pohybových i psychických 

funkcí s využitím programu PC, je založena na vytvoření zpětné motorické odpovědi na 

optický dynamický podmět. Využívá se u pacientů jako součást komplexní terapie 

v případě poruchy hybnosti v ramenním a loketním kloubu, zápěstí a při poruchách 

úchopových funkcí ruky. V současné době využíváme ke cvičení Robotka, vláček, 

světelné lišty.

V rámci terapie je důležité provádět nácvik pohybových vzorů v diagonálách a přes 

střední čáru a to vše za dostatečné koncentrace pozornosti a zrakové kontroly 

a zajištění stabilní postury.

Velmi efektivní využití je u pacientů právě s poruchou koncentrace, ADHD a jiných 

poruch gnostických funkcí. Zlepšení motoriky je patrno již po několika lekcích.

Děti se na tuto terapii velmi těší a dobře ji tolerují. Tato pomůcka výrazně zlepšuje jejich 

koncentraci, pomáhá ke zlepšení rozsahů pohybů horních končetin a rovnovážných 

reakcí, pozitivně doplňuje celkový výsledek rehabilitace.
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PRINCIPLES OF REHABILITATION FOR SEVERE, 

MILD/MINIMAL TRAUMATIC BRAIN INJURY. 

AN ISRAELI SYSTEM

O. Keren   l   Rehabilitation Department, Sheba medical Center

and Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University (Israel)

The primary insult post TBI concerning the direct mechanical damage, the secondary 

damage (delayed non-mechanical damage) related to several other self-activities that 

might evoked. Such as, changes in cerebral blood flow (hypo- and hyperperfusion), 

impairment of cerebrovascular autoregulation, cerebral metabolic dysfunction and 

inadequate cerebral oxygenation, inflammation processes that can lead to excitotoxic 

cell damage as well as necrotic cell death. There are limited ways how to protect from 

these multidimensional cascade of secondary TBI. 

"Restorgenesis" - Reflections about Recovery Processes. It addresses issues related to 

the essence of rehabilitation, such as defining the patient’s potential for recovery?! The 

milestones of the recovery process and the facilitators as well as the inhibitory factors 

involved. The concept is a “hybrid” of two existing notions: “pathogenesis”, the 

definition of the factors inherent in the individual and his/her environment which are 

causative of illness, and “salutogenesis”, the definition of factors pertaining to the 

individual as well as the environment that promote health.

Rehabilitation is not a one-time medical intervention; it must be a continuous process 

which takes into account all the pathophysiological changes that ensue post-

trauma/illness and the person’s/body’s ability to continue to function in face of these 

changes, whether the insult be a one-time event or a continuing process.

Therapeutic interventions: "Sense of Coherence” (SOC) relates to the means whereby 

one builds his/her perception of life, based on the interpersonal relationships and life 

events. The extent to which a person can cope with stress depends on his SOC, in all its 

aspects.  

 The aim of the therapeutic interventions: To stimulate, motivate and backup the 

patient’s ability to be active and involved in society after the injury. Such process 

includes the need to adapt to a new life-style; the patient has to realize that acceptance 

does not mean surrender, but should rather be seen as a source of strength.
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PRINCIPY REHABILITACE U PACIENTŮ S TĚŽKÝM, 

LEHKÝM NEBO MINIMÁLNÍM DEFICITEM PO ZÍSKANÉM 

POŠKOZENÍ MOZKU – IZRAELSKÝ SYSTÉM

O. Keren M.D.   l   Rehabilitační klinika, Sheba medical Center

and Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University (Izrael)

Primární insult po TBI (traumatic brain injury) se týká přímého mechanického 

poškození mozku a následně může být doprovázen sekundárním poškozením 

(opožděné nemechanické poškození), které může zásadně ovlivnit další aktivity. Toto 

poškození se může manifestovat změnou proudění krve (hypo a hyperperfůzí), 

poruchou cerebrovaskulární autoregulace, cerebrální metabolickou dysfunkcí, 

neoptimální cerebrální oxygenací, zánětlivými procesy, které mohou vést k toxickému 

poškození buněk a nekróze mozkové tkáně. Existuje několik možností, jak zabránit 

těmto následným závažným procesům sekundárního poškození mozku.

"Restorgenesis" – reflektuje reparační procesy. Zaměřuje se na cíle rehabilitace 

a odhad pacientova potenciálu uzdravení. Je doprovázena milníky v reparačních 

procesech, facilitačních a inhibičních prvcích. Koncept můžeme vnímat jako “hybridní 

stav”, kde se prolínají dva existující stavy: “pathogenese”, definující stav spjatý 

s onemocněním (poraněním) pacienta a vlivem na jeho okolí a “salutogenese”, 

definující stavy týkající se pacienta a jeho okolí, podporující zdraví a uzdravení.

Rehabilitace není krátkodobá intervence, musí se stát kontinuálním procesem, který 

vezme v úvahu všechny možné patologické změny po prodělaném 

traumatu/onemocnění a také schopnost pacienta se na tyto změny funkčně adaptovat, 

ať již bylo příčinou změn náhlé nebo dlouhodobě probíhající  poškození. 

Terapeutické intervence: "Sense of Coherence” (SOC) postihují aspekty života, percepci 

okolí a interpersonální vztahy.

Cíl terapeutických intervencí: stimulovat, motivovat a zajišťovat schopnosti pacienta 

být aktivní a být znovu zahrnut po úraze do sociálních interakcí. Tento proces zahrnuje 

také pacientovu adaptaci na nový životní styl a uvědomění si, že tato adaptace 

neznamená kapitulaci, ale spíše otevření se novým možnostem.
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PRISM ADAPTATION TREATMENT 

IMPROVES SPATIAL NEGLECT

J. Petioky, K. Hoidekrova   l   RC Kladruby (CZE)

T. Vilimovsky   |   RC Kladruby and Dept. of Psychiatry of First Faculty of Medicine,

Charles University (CZE)

P. Chen   l   Kessler Foundation (USA)

P. Harsa   l   Dept. of Psychiatry of First Faculty of Medicine, Charles University (CZE)

Spatial neglect (SN) has been known as one of the common disorders after acquire 

brain injury (ABI) with prevalence of 30 – 50% in acute to subacute post stroke stages 

and 30% after traumatic brain injury (TBI). Prism adaptation treatment (PAT) has been 

shown effective in improving neglect symptoms. We used portable PAT kit and 

treatment protocol (KF-PAT) from a collaborator (Dr.Chen) and aimed to evaluate its 

feasibility and effectiveness. The purpose of this study was to generate pilot 

information in order to plan and implement a future randomized control study.

The total of SN patients at the Rehabilitation centre Kladruby received a 10 session PA 

treatment. The treatment was three session of week with 30 minutes per session with 

120 pointing tasks performed. The primary outcome measures were the Bell test (BT) 

and the Catherine Bergego Scale (CBS) administered immediately before and after the 

treatment. The Nausea Profile (NP) was administered to evaluate potential adverse 

effects. 

The U test revealed a significant reduction of  SN symptoms on both BT and CBS, p value 

<.01. One of all the patients reported adverse effects on NP. 

The study provided a promising preliminary evidence for the effectiveness of KF-PAT in 

reducing symptoms of SN. The treatment procedure was well toleranted by patients as 

everyone completed the 10 session course. A future randomized controlled study will 

be feasible under current circumstances.
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TERAPIE NEGLECTU POMOCÍ PRIZMATICKÉ ADAPTACE

Mgr. J. Pětioký, DiS., Mgr. K. Hoidekrová   l   RÚ Kladruby (ČR)

Mgr. T. Vilímovský   |   RÚ Kladruby (ČR) a Psychiatrické odd., 1. LF UK (ČR)

P. Chen, Ph.D.   l   Kessler Foundation (USA)

PaeDr. P. Harsa, Ph.D.   l   Psychiatrické odd., 1. LF UK (ČR)

Prostorový neglekt (SN) je znám jako jeden z nejběžnějších deficitů po získaném 

poškození mozku (ABI). V akutní až subakutní fázi po iktu převládá u 30% až 50% 

pacientů, po traumatickém poškození mozku (TBI) se vyskytuje u 30% pacientů. Terapie 

prizmatickou adaptací (PAT) se ukázala jako efektivní přístup ke zlepšení symptomů 

neglektu. K terapii jsme použili přenosný set pro prizmatickou adaptaci a protokol (KF-

PAT) od spolupracovníka Dr. Chena a zaměřili jsme se na hodnocení účinku 

a proveditelnosti studie.

Studie se zúčastnilo 17 pacientů s diagnostikovaným prostorovým neglektem 

v Rehabilitačním centru Kladruby, kteří absolvovali 10 tréninků prizmatické adaptace. 

Tyto tréninky probíhaly 3x týdně po dobu 30 minut s vytyčenými 120 úkoly. Hodnocení 

pomocí Bells Testu (BT) a škály dle Catherine Bergego (CBS) probíhalo před a po léčbě. 

K hodnocení potenciálních nepříznivých efektů byl veden Nausea Profile (NP).

Použitím U testu k analýze dat z Bells Testu a škály dle Catherine Bergego bylo odhaleno 

významné snížení symptomů prostorového neglektu s hodnotou p < 0,01. Vedlejší 

příznaky dle Nausea Profile uváděl jeden pacient.

Studie poskytla slibnou počáteční evidenci účinku KF-PAT ke snížení symptomů 

prostorového neglektu. Průběh terapie byl pacienty dobře snášen a každý z nich 

dokončil všech 10 tréninků. Budoucí randomizovaná studie bude za těchto okolností 

proveditelná.



RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY IN NEUROMUSCULAR 

CAUSE OF DYSFUNCTIONAL BREATHING

M. Havlova, O. Svestkova   l   First Faculty of Medicine, Charles University in Prague (CZE)

Breathing is associated to biochemical connections affecting many body systems, thus 

systematic assessment of breath pattern and respiratory symptoms becomes an 

unavoidable part of a complex physiotherapeutic effect. Breathing disorders are 

a limitation to performing daily activities and affect the quality of life. An important 

aspect is also the close association of respiratory function with the postural system. 

The respiratory muscles weakness resulting from the central nervous system 

pathology presents the risk of developing pulmonary complications including 

respiratory failure. Respiratory physiotherapy includes a number of techniques that 

have preventive and direct therapeutic applications. Respiratory physiotherapy 

techniques are included into the therapeutic intervention after assessing of respiratory 

dysfunctions and their pathophysiological relationships with the intention of targeting 

respiratory symptoms. Respiratory physiotherapy involves a wide range of possibilities 

through which we are able to achieve effective results and make a significant 

contribution to the curative proces, provided that the principles of proper application 

of techniques are adhered as same as the individually chosen approach and respect for 

contraindications. In patients after brain injury we mainly use techniques to affect the 

breath pattern, the effectiveness of coughing, the risk of developing 

a bronchopulmonary infection and the tolerance of physical load. Techniques of 

respiratory physiotherapy should be combined with other physiotherapeutic 

procedures. The therapeutic effect of dysfunctional breathing is also a suitable 

preparatory tool for neurorehabilitation.
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RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE U NEUROMUSKULÁRNÍ PŘÍČINY 

DECHOVÉ DYSFUNKCE

Mgr. M. Havlová, Doc. MUDr. O. Švestková, Ph.D.   l   1. LF UK (ČR)

S dýcháním jsou spojené biochemické souvislosti ovlivňující mnohé tělesné systémy, 

a tak se soustavné hodnocení dechového vzoru i respiračních symptomů stává 

neopomenutelnou součástí komplexního fyzioterapeutického působení. Poruchy 

dýchání představují limitaci vykonávání běžných denních činností a ovlivňují úroveň 

kvality života. Důležitým aspektem je také úzká souvislost dechové funkce 

s posturálním systémem. Slabost respiračních svalů vyplývající z patologie centrálního 

nervového systému představuje riziko vzniku plicních komplikací včetně selhání 

respiračního systému. Respirační fyzioterapie zahrnuje řadu technik, které mají 

preventivní i přímé léčebné uplatnění. Techniky respirační fyzioterapie jsou do 

terapeutické intervence zařazeny po zhodnocení dechových dysfunkcí a jejich 

patofyziologických souvislostí se záměrem cíleného ovlivnění respiračních symptomů. 

V současné době respirační fyzioterapie zahrnuje široké spektrum možností, jejichž 

prostřednictvím jsme schopni dosáhnout efektivních výsledků a výrazným způsobem 

přispět do léčebného procesu za předpokladu, že jsou dodrženy zásady správné 

aplikace technik společně s individuálně zvoleným přístupem a respektováním 

kontraindikací. U pacientů po poškození mozku uplatňujeme především techniky za 

účelem ovlivnění dechového vzoru, efektivity kašle, rizika vzniku bronchopulmonární 

infekce nebo schopnosti adaptace na fyzickou zátěž. Techniky respirační fyzioterapie je 

vhodné kombinovat s dalšími fyzioterapeutickými postupy. Terapeutické působení 

zaměřené na dechové dysfunkce je také vhodným přípravným prostředkem před 

vlastní neurorehabilitací.
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RESULTS OF MOVEMENT PATTERN SUPPORT 

IN A PATIENT WITH AGENESIS VISUAL PATHWAY

VÝSLEDKY VZPĚRNÝCH POHYBOVÝCH VZORŮ 

U PACIENTA S AGENEZÍ ZRAKOVÉ DRÁHY

I. Palascakova Springrova   l   REHASPRING centrum (CZE)

PhDr. I. Palaščáková Špringrová, Ph.D.   l   REHASPRING centrum (ČR)

Postural function is a dynamic process ensuring active posture against external 

gravitational force acting. Vision or visual perception is a comprehensive function of 

a visual analyzer at all levels, i.e. the eye, the optic pathway and visual brain centres 

including association areas. Visual functions substantially participate in movement 

coordination. In the case history a patient with diplegic cerebral palsy is going to be 

presented. After delivery he was diagnosed with bilateral anophthalmia, non-palpable 

eyeballs and adherent upper and lower eyelids. Cooperation of the patient with our 

centre began in April 2016. We applied prop up motor patterns and he practised them 

one hour per day with the aim to straighten his spine as faulty posture prevention and 

to be self-sufficient in everyday situations. The therapy included 5 motor patterns that 

the patient practised every day. Three months later significant improvement of daily 

activities occurred, particularly roll over on the side, propping up on all fours and 

standing up. Fixing motor patterns of the Acral Coactivation Therapy has become part 

of his everyday movement regime and it continues to be applied as autotherapy. The 

presentation will include also the effect of the year-long therapy by means of prop up 

motor patterns and their effect on motor skills of the above described patient.

Posturální funkce je dynamický proces, který zajišťuje aktivní držení těla proti působení 

zevní gravitační síly. Vidění neboli zrakové vnímání je komplexní funkcí zrakového 

analyzátoru na všech jejích stupních tj. oka, zrakové dráhy a mozkových zrakových 

center včetně asociačních oblastí. Zrakové funkce mají výrazný podíl na koordinaci 

pohybu. V kazuistice bude prezentován pacient s diplegickou formou dětské mozkové 

obrny. Po porodu zjištěna byla u něj zjištěna bilaterální anophthalmie, nehmatné oční 

bulvy, srostlá víčka. Pacient začal spolupracovat s naším zařízením v dubnu 2016. 

Aplikovali jsme  u něj vzpěrné pohybové vzory, které pacient cvičil každý den hodinu 

s cílem udržení napřímení páteře prevence vadného držení těla a soběstačnosti 

v denních činnostech. Terapie bylo zařazeno 5 pohybových vzorů, které pacient cvičil 

každý den. Po třech měsících nastalo výrazné zlepšení u pacienta v denních aktivitách 

zejména v otáčení na bok, zvedání se do polohy na čtyřech a do stoje. Fixace vzpěrných 

pohybových vzorů metody Akrální koaktivační terapie se stala součástí každodenního 

pohybového režimu a je aplikována nadále v rámci autoterapie. V přednášce bude dále 

prezentován efekt roční terapie vzpěrných pohybových vzorů a jejich vliv na motorické 

dovednosti výše popsaného pacienta.
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SPASTICITY ASSESSMENT AND TREATMENT 

AT REGIONAL SPASTICITY CENTER

M. Riha, P. Dvorakova, T. Sadlova   l   Military University Hospital Prague, Dept. of

Physical Medicine and Rehabilitation (CZE)

The Rehabilitation and Physical Medicine Departement in the Military University 

Hospital Prague has set a concept of neurorehabilitation care for patients with spastic 

paresis after aquired brain injury.

We perform early detection of patients in cooperation with the Neurological 

Departement. We assess the presence of neurological deficits, muscle tone and, if 

necessary, we plan acute and subsequent long-term rehabilitation. If any signs of 

developing spasticity are performed, the patients are despensarized even after 

discharge into home care.

The evaluation of spastic paresis according to the concept of prof. Graciese "Five-step 

clinical evaluation in spastic paresis" is the basis of the assessment. In the case of 

indication, for example in the development of spastic dystonia, we apply botulinum 

toxin type A under EMG and ultra sound navigation topically.

At self-sufficient patients we prefer self-rehabilitation (Guided Self-Rehabilitation 

Contracts, Gracies) at home. Non-self-sufficient patients are hospitalized and we 

perform a comprehensive rehabilitation of cognitive and motor skills including robotic 

assisted therapy. We use special JAS splints for static progressive stretching as 

a contracture prevention, Saebo dynamic splints and functional electrical stimulation.
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DIAGNOSTIKA A LÉČBA 

V REGIONÁLNÍM CENTRU SPASTICITY

MUDr. M. Říha, Ph.D.,MBA, MUDr. P. Dvořáková, Mgr. T. Sádlová   l   Ústřední vojenská 

nemocnice, Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny, Ústav klinických neurooborů (ČR)

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.

Ve spolupráci s neurologickým oddělením provádíme časnou depistáž pacientů. 

Vyšetřujeme přítomnost neurologického deficitu, svalový tonus a v případě potřeby 

plánujeme rehabilitaci akutní i následnou dlouhodobou. Pokud jsou známky rozvíjející 

se spasticity, pacienta dispenzarizujeme i po propuštění do domácí péče. 

Základem vyšetření je zhodnocení spastické parézy dle konceptu prof. Graciese “Five-

step clinical assessment in spastic paresis”. V případě indikace, např. při rozvoji 

spastické dystonie lokálně aplikujeme botulotoxin typu A pod EMG a UZ navigací. 

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. Využíváme speciální dlahy JAS pro statický 

progresivní strečink jako prevenci kontraktur, dynamické dlahy Saebo a funkční 

elektrickou stimulaci.
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SPECTRUM OF REHABILITATION DIAGNOSES IN GERIATRIC 

PATIENTS IN THE REHABILITATION CENTRE OF HRABYNĚ 

BETWEEN THE YEARS 2013 – 2015

E. Zajicova   l   RC Hrabyne (CZE)

Population ageing concerns the world as a whole. It has become an important 

phenomenon, which touches not only the healthcare and social services, but also the 

entire society. Geriatric patients are elderly people - formally 65 years at least, 

practically older than 75 years – in whom involutional and pathological changes 

significantly affect functional state, adaptability, regulation ability and load tolerance. 

Senior population can be divided into three groups: young seniors (65-74 years), old 

seniors (75-84 years) and very old seniors (85 years and more). 

The aim of this work is to find out the number of geriatric patients admitted to the 

Rehabilitation Institute of Hrabyně between 2013-2015 and to determine their age 

distribution and the spectrum of rehabilitation diagnoses. The data from the hospital 

information system were used. Of the total number of hospitalized patiens, those who 

were older than 65 years were enrolled and their rehabilitation diagnosis and gender 

were registered. 

By this work, it was found that the number of seniors  who were admitted to the 

Rehabilitaton Institute of Hrabyně increased each year and they made up more than 

50% of the total number of hospitalized patients. In 2013 out of  total 1541 patients 848 

were aged 65 and more. In 2014 it was already 920 patients from 1692 admitted. In 

2015 it was1052 patients aged 65 and more from the total of 1824 admitted patiens. 

Each year, the number of admitted women was higher than the number of men. I was 

also found that the largest proportion of addmited geriatric patients was in the age 

group between 65 and 75 years. Rehabilitation diagnoses were different. 26% of the 

total number of geriatric patients were admitted after implantation of a total knee 

replacements and 25% underwent surgery for total  hip endoprosthesis. Almost 70% of 

total endoprosthesis implants patiens were under  the age of 75 years. 

According to the age group of so-called young seniors was the most robust one. The 

most common rehabilitation diagnosis is this group was the implantation of total knee 

or hip endoprosthesis. Proportional representation of women in the senior populatin 

was in correlation with the demographic development of population. The annual 

increase in the percentage of geriatric patient can be marked ad a trend. This natural 

trend is caused by the aging of the population. When planning a rehabilitation plan, 

consideredation should be given to the physical condition of the geriatric patient, 

his/her internal comorbidity, and to the dynamic adjustment of the plan according to 

specific needs. It also important not to be afraid of this age group.
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SPEKTRUM REHABILITAČNÍCH DIAGNÓZ U GERIATRICKÝCH 

PACIENTŮ V RÚ HRABYNĚ V LETECH 2013-2015

MUDr. E. Zajícová   l   RÚ Hrabyně (ČR)

Stárnutí populace se týká celého světa. Stalo se důležitým fenoménem, se kterým musí 

počítat nejenom systémy zdravotní péče a sociálních služeb, ale i celá společnost. 

Geriatričtí pacienti jsou lidé vyššího věku – formálně od věku 65let, prakticky od věku 

75let, u nichž involuční změny a chorobné změny významně ovlivnily funkční stav, 

adaptabilitu, regulační schopnosti a toleranci k zátěži. Seniorská populace se dá 

rozdělit do tří skupin podle věku na mladé seniory (65-74let), staré seniory (75-84let) 

a velmi staré seniory (85let a více).

Cílem práce bylo zjistit počet geriatrických pacientů přijatých do Rehabilitačního ústavu 

Hrabyně v letech 2013-2015. Zjistit jejich věkové rozložení a spektrum rehabilitačních 

diagnóz. K získání dat byly použity záznamy v nemocničním informačním systému. 

Z celkového počtu hospitalizovaných pacientů jsem se zaměřila na pacienty, kteří 

v době přijetí měli 65let a více, zaznamenala jejich rehabilitační diagnózu a pohlaví.

Touto prací bylo zjištěno, že počet přijímaných seniorů každým rokem stoupá a jejich 

počet tvoří více než 50% z celkového počtu hospitalizovaných. V roce 2013 z 1541 

přijatých pacientů bylo 848 65letých nebo starších. V roce 2014 to již bylo 920 osob 

z  přijatých 1692 pacientů. V roce 2015 pak bylo1052 ve věku 65let a starších 

z celkového počtu 1824 přijatých pacientů. Každoročně byl počet přijatých žen vyšší než 

počet přijatých mužů. Bylo zjištěno, že největší zastoupení přijatých geriatrických 

pacientů je ve věkové skupině od 65-75let. Rehabilitační diagnózy byly různorodé. 26% 

z celkového počtu geriatrických pacientů bylo přijato po implantaci totální náhrady 

kolenního kloubu a 25% po endoprotéze kyčle. Téměř 70% implantací totálních 

endoprotéz bylo ve věku do 75let. 

Většinu přijatých seniorů tvořila skupina takzvaných mladých seniorů. Jejich 

rehabilitační diagnózou byla nejčastěji stav po implantaci totální endoprotézy kolena 

nebo kyčle. Procentuální zastoupení žen v seniorské populaci bylo v souladu 

s demografickým vývojem obyvatelstva. Každoroční zvyšování procentuálního 

zastoupení geriatrických pacientů může být označeno za trend. Tento trend je 

podmíněn stárnutím populace, je přirozený. Při plánování rehabilitačního plánu je 

nutno brát ohled na fyzický fond geriatrického pacienta, jeho interní komorbidity 

a upravovat plán dynamicky dle specifických potřeb. Důležité je se této věkové skupiny 

nebát.
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SYSTEM RECOVERIX – RESEARCH AND DEVELOPMENT 

OF BCI (BRAIN–COMPUTER INTERFACE) 

NEUROTECHNOLOGY FOR REHABILITATION, 

ASSESMENT AND TRAINING FOR PATIENTS WITH STROKE

F. Fernandes   l   Madison, g.tec medical engineering G.M.B.H. (Austria)

With Brain-computer interfaces (BCI) one is able to generate a control signal for 

external devices in real-time through the measurement of brain activation. This is 

especially relevant for motor rehabilitation since motor imagery-based BCI systems 

allow to analyze sensorimotor regions of patients’ brains and make it possible to 

control feedback devices that allow the patients to re-gain motor functions.

In the performed study sub-acute stroke patients practiced the imagination of left and 

right hand movement for 25 sessions with 30 minutes each. A computer screen 

showed an avatar which instructed the patients to move their arms (80 trials for both 

left and right hand movements). The system was capable to analyze the EEG in real-

time and to activate a functional electrical stimulator of the corresponding left or right 

hand so that the hand actually moved. Additionally, the Avatar performed the 

corresponding hand movement only if the classification was correct. A 9-hole PEG test 

was used to assess the motor function improvements.

The BCI accuracy is a quite objective marker for stroke patients participating in the 

training task. 50 % means that patients do not follow (or are unable to follow) the task 

and the technician can teach them to improve it. Interesting is that if a patient achieved 

a very high BCI control accuracy, he could also improve his BCI performance along new 

training sessions, showing motivation. Most important is that within only 25 training 

sessions the motor functions improved. A crucial strategy is to activate first the motor 

cortex with the imagination. The arm movement activates the sensorimotor cortex and 

because the patient also sees the movement, the mirror neuron system is activated. 

The mirror neuron system and the sensorimotor cortex are tightly connected and this 

turns everything more effective. 

The 9-hole PEG test showed an improvement of the affected left hand movement from 

1 min 30 seconds to 52 sec after 24 training sessions (healthy right hand: 26 sec) in 

a chronic stroke patient (64 years, impaired left side due to stroke in Feb 2014, 

18 month before the study was performed). The BCI accuracy varied between 70% 

(session 2) to 98.5 % (session 13). The average accuracy of the first 3 training sessions 

reached 81% and the ones of the last 3 sessions rose to 88 %. Previously to the training, 

the patient was not able to lift the arm to feed himself, afterwards the patient could 

reach his mouth on his own. 
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SYSTÉM RECOVERIX – EEG KOMBINOVANÉ S VIRTUÁLNÍ 

REALITOU A FES, VÝZKUM A VÝVOJ BCI TECHNOLOGIE 

PRO REHABILITACI, HODNOCENÍ A TRÉNINK 

PRO PACIENTY PO CMP

F. Fernandes   l   Madison, g.tec medical engineering G.M.B.H. (Rakousko)

S Brain-computer interface (BCI – rozhraní propojující spolupráci mezi mozkem 

a počítačem) je člověk schopen generovat řídící signál pro externí zařízení v reálném 

čase pomocí měření mozkové aktivity pomocí EEG. To je obzvláště důležité pro 

motorickou rehabilitaci, protože systémy BCI založené na zobrazování a představách 

umožňují analyzovat senzorimotorické oblasti mozku pacienta a ovládat 

zpětnovazební přístroje, které pacientům umožňují znovu obnovit motorické funkce. 

U provedených studií u pacientů se subakutní cévní mozkovou příhodou byla 

praktikována představa pohybu pravé a levé ruky při 25 sezeních trvajících 30 minut. 

Obrazovka počítače zobrazila virtuální postavu (Avatar), která instruovala pacienty, aby 

pohybovali horními končetinami (80 pokusů pro pohyby levé i pravé ruky). Systém byl 

schopen analyzovat EEG v reálném čase a aktivoval funkční elektrický stimulátor 

odpovídající levé nebo pravé ruce tak, aby se ruka skutečně pohybovala. Avatar navíc 

provedl příslušný pohyb ruky pouze v případě, že byla klasifikace správná. Pro 

posouzení zlepšení motorických funkcí byl použit 9 jamkový PEG test (9-HPT).

Přesnost BCI je poměrně efektivním indikátorem pro pacienty s mozkovou příhodou, 

kteří se účastní cvičení. 50% pacientů představuje ty, kteří nenásledují (nebo nejsou 

schopni následovat) zadaný úkol a terapeut je může naučit, aby se zlepšili. Je zajímavé, 

že pokud by pacient dosáhl vysoké přesnosti BCI měření, může svůj výkon zlepšit 

v průběhu nových cvičení. Je to velmi významný prvek při motivování pacienta. 

Nejdůležitější je, že během pouhých 25 cvičení dochází ke zlepšení motorických funkcí. 

Klíčovou strategií je aktivovat nejdříve motorickou kůru s představivostí. Pohyb ruky 

aktivuje senzorimotorickou kůru, a protože pacient vidí pohyb, aktivuje se systém 

zrcadlových neuronů. Systém zrcadlových neuronů a senzorimotorická kůra jsou 

pevně propojeny a vše je efektivnější.

9 jamkový PEG test ukázal zlepšení pohybů postižené levé ruky z 1 min 30 s na 52 s po 

24 cvičeních (zdravá pravá ruka: 26 sec ) u chronického pacienta pro cévní mozkového 

příhodě (64 let, zhoršená levá strana kvůli mrtvici v únoru 2014, 18 měsíců před 

provedením studie). BCI přesnost se pohybovala mezi 70 % (cvičení 2) až 98,5 % (cvičení 

13). Průměrná přesnost prvních 3 cvičení dosáhla 81 % a během posledních 3 cvičení se 

zvýšila na 88 %. Před cvičením nebyl pacient schopen zvednout ruku, aby se dokázal 

sám najíst. Poté pacient dokázal zvednout ruku až k ústům. 
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THE EFFECTIVENESS OF WALKAIDE STIMULATOR 

TO QUALITY OF GAIT IN TBI PATIENTS

EFEKT PERONEÁLNÍHO STIMULÁTORU WALKAIDE 

NA KVALITU CHŮZE U PACIENTŮ SE ZÍSKANÝM 

POŠKOZENÍM MOZKU

M. Sobrova, H. Zimermanova   l   RC Kladruby (CZE)

Mgr. M. Šobrová, Mgr. H. Zimermanová, DiS.   l   RÚ Kladruby (ČR)

The dysfunction of ankle extensor muscles influences quality of gait at TBI patients. The 

stability and the safety of the patient are disrupted. Many compensatory aids help to 

improve the quality of gait as a passive support of the paretic foot. The Walkaide 

stimulates these paretic muscles and provides to the patient  active participation to the 

gait cycle. Therefore the quality and quantity of the gait is ensured. We present you our 

experience with this stimulator in a case study.

U pacientů se získaným poškozením mozku v důsledku parézy dorziflektorů nohy je 

často porušen chůzový stereotyp. Dochází tak k narušení stability a bezpečnosti 

pacienta. Stimulátor Walkaide, na rozdíl od pasivních kompenzačních pomůcek, 

pomáhá pomocí elektrické stimulace aktivně zapojit paretické svaly do chůzového 

cyklu. Chůze se díky tomu stává bezpečnější a lepší z hlediska kvality i kvantity. Rádi 

bychom na kazuistice představili naše zkušenosti s tímto stimulátorem a výsledky, 

kterých jsme při jeho užití dosáhli. 
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THE USE OF UNEXPECTED POSTURAL PERTURBATION 

IN PHYSICAL REHABILITATION

VYUŽITÍ NEČEKANÉ POSTURÁLNÍ PERTURBACE 

VE FYZIOTERAPII

A. Cohen, Clinical Director   l   fi. MediTouch (Israel)

This presentation reviews the neural control of posture as understood through studies 

of automatic responses to mechanical perturbations. Recent studies of responses to 

postural perturbations have provided a new view of how postural stability is controlled, 

and this view has profound implications for physical therapy practice. 

Research on postural responses to surface translations has shown that balance is not 

based on a fixed set of equilibrium reflexes but on a flexible, functional motor skill that 

can adapt to training and experience. 

We discuss the implications for rehabilitation of balance disorders and demonstrate 

how an understanding of the specific systems underlying postural control can help to 

focus and enrich our therapeutic approaches. By understanding the basic systems 

underlying the control of balance, such as strategy selection, rapid latencies, 

coordinated temporal-spatial patterns, force control, and context-specific adaptations, 

therapists can focus their treatment on each patient's specific impairments. 

Dr. A. Cohen, Clinical Director, PT, Ph.D   l   fi. MediTouch (Izrael)

Tato prezentace se zabývá neurální kontrolou postury jako automatické reakce na 

mechanické vyrušení. Nedávné studie odpovědí na posturální perturbace poskytly 

nový pohled na to, jak je posturální stabilita kontrolována, což má pro fyzioterapii 

významné důsledky.

Výzkum posturálních reakcí ukázal, že rovnováha není založena na fixním souboru 

rovnovážných reflexů, ale na flexibilní, funkční motorické dovednosti, která se může 

přizpůsobit na základě tréninku a zkušeností.

Diskutujeme o důsledcích pro rehabilitaci poruch rovnováhy a ukazujeme, jak 

pochopení specifických systémů, které jsou základem posturální kontroly, může 

pomoci se zaměřit a obohatit naše terapeutické přístupy. Porozuměním základním 

systémům, které jsou základem kontroly rovnováhy (jako je výběr strategie, rychlé 

latence, koordinované časoprostorové modely, kontrola síly a kontextově specifické 

adaptace) mohou terapeuté zaměřit svou léčbu na specifické poruchy každého 

pacienta.
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WEARABLE ROBOTIC EXOSKELETON IN HEMI PARETIC 

STROKE PATIENTS GAIT TRAINING: FEASIBILITY AND 

EFFICACY

POUŽITÍ NOSITELNÉHO ROBOTICKÉHO EXOSKELETONU 

PRO NÁCVIK CHŮZE HEMIPARETICKÝCH PACIENTŮ: 

PROVEDITELNOST A ÚČINNOST

G. Cannaviello   l   Villa Beretta Rehabilitation Center, Costa Masnaga (Italy)

Dr. G. Cannaviello   l   Villa Beretta Rehabilitation Center, Costa Masnaga (Itálie)

Disability related to gait disturbance is a common chronic problem post stroke. 

Locomotor impairments are often associated with abnormal timing and intensity of 

recruitment of lower limb muscles. Literature evidences showed that a high number of 

task-oriented repetitive movements, based on the principles of motor learning, can 

improve mobility, coordination and muscular strength in neurological patients. In 

poststroke rehabilitation, the diffusion of robotics, that are able to enhance the 

number of repetition in a single training session, is motivated by the evidence of 

effectiveness but is not supported by sufficient knowledge on specific indications and 

protocols.

In the recent years powered wearable exoskeletons, used to perform over-ground gait 

training in neurological patients, have been developed. It's crucial to understand how 

to move properly around the possibility of training with different gait settings to obtain 

the best rehabilitation outcomes in order to provide to patients an individually tailored 

rehabilitation strategy.

Disabilita spojená s poruchou chůze je častým chronickým problémem po iktu. 

Poruchy lokomoce bývají spojeny s abnormálním načasováním a intenzitou náboru 

svalů dolních končetin. Literatura dokládá, že u neurologických pacientů může 

mobilitu, koordinaci a svalovou sílu zlepšit vysoký počet úkolově orientovaných 

opakujících se pohybů, založených na principu motorického učení. Zařazení robotiky 

do rehabilitačního procesu po iktu, jež umožňuje větší počet opakování během jedné 

cvičební jednotky, je motivováno důkazy o efektivitě, ale není podloženo dostatečnými 

znalostmi o konkrétních indikacích a protokoly.  

V uplynulých letech byly vyvinuty nositelné exoskeletony, které se používaly 

u neurologických pacientů k nácviku chůze v prostoru. Je tedy velmi důležité pochopit,

jak vhodně zvolit nastavení pro trénink chůze, abychom při rehabilitaci dosáhli co

nejlepších výsledků a zároveň poskytli pacientům individuálně vytvořenou

rehabilitační strategii.
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COMPUTER-ASSISTED COGNITIVE REHABILITATION

POČÍTAČOVÁ KOGNITIVNÍ REHABILITACE

T. Vilimovsky   l   RC Kladruby and Dept. of Psychiatry of First Faculty of Medicine, Charles

University (CZE)

S. Fialova, P. Skopcova   l   RC Kladruby (CZE)

Mgr. T. Vilimovský   l   RÚ Kladruby a Psychiatrická klinika 1. LF UK

PhDr. S. Fialová, Mgr. P. Skopcová   l   RÚ Kladruby

An emerging body of research has shown that computer-assisted cognitive 

rehabilitation (CACR) produces improvement in neurocognitive function in patients 

with various conditions including traumatic brain injury, stroke, multiple sclerosis, 

schizophrenia and other. Online CACR delivery can be a cost-effective method to 

increase its accessibility. RehaCom is accepted as one of Europe’s leading scientifically-

based systems for computerized cognitive rehabilitation. RehaCom features and 

experience with online delivery as a home-based form of CARC will be discussed.

Stále větší množství studií potvrzuje, že počítačová kognitivní rehabilitace zlepšuje 

neurokognitivní fungování u pacientů s různými typy onemocnění jako traumatické 

poškození mozku, cévní mozkové příhody, roztroušená skleróza, schizofrenie a další. 

Distanční kognitivní trénink může být nákladově efektivní metodou ke zvýšení jeho 

dostupnosti. Rehacom je jeden z nejvýznamnějších vědecky podložených systémů 

kognitivní rehabilitace v Evropě. V příspěvku budou prezentovány jeho jednotlivé 

vlastnosti a zkušenosti s jeho využitím v domácím prostředí pacientů.

43



COGNIMOTION TELEREHABILITATION SERVICE - MOTOR 

THERAPY FOR UPPER EXTREMITY, AND COGNITIVE 

THERAPY FOR PEOPLE WITH ACQUIRED BRAIN INJURY

S. Harel   l   Gertner Institute For Epidemiology & Health Policy Research,

Sheba Medical Center (Israel)

Tele-rehabilitation refers to the use of information and communication technologies to 

provide rehabilitation services to people remotely in their homes or other 

environments.

CogniMotion System hold significant potential to meet the needs of improving Motor 

and Cognitive status of ABI (Acquired Brain Injury) patients. By using 3D camera to 

analyze patient movements CogniMotion can provide a  professional intensive  long-

term services that are accessible to more people, and offer a more affordable level of 

care. This is accomplished by (1) programmable control over the level of difficulty so 

that clients exercise at a suitably challenging level, neither beyond nor below their 

current capabilities; (2) targeted auditory responses from the virtual tasks provide clear 

online feedback of results and performance, showing by how much the clients have 

succeeded or still need to improve; and (3) offline exercise protocols for independent 

use by the client (with outcome reports transmitted to the clinician).

CogniMotion’s usability, validity, and the results of a small sample RCT have been 

demonstrated.
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TELEREHABILITAČNÍ SYSTÉM COGNIMOTION - 

POHYBOVÁ TERAPIE HORNÍ KONČETINY A KOGNITIVNÍ 

TERAPIE OSOB SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU

S. Harel   l   Gertner Institute For Epidemiology & Health Policy Research,

Sheba Medical Center (Izrael)

Telerehabilitace znamená využívání informačních a komunikačních technologií 

k poskytování rehabilitačních služeb osobám na dálku v jejich domovech nebo v jiných 

prostředích.

Systém CogniMotion má významný potenciál jak zlepšit motorický a kognitivní stav 

pacientů se získaným poškozením mozku. Pomocí 3D kamery pro analýzu pohybů 

pacientů může CogniMotion poskytnout profesionální intenzivní dlouhodobé služby, 

které jsou přístupné více lidem a zároveň nabízí cenově dostupnější úroveň péče. Toho 

je dosaženo (1) programovatelnou kontrolou úrovně obtížnosti tak, aby klient cvičil na 

vhodné úrovni a ne nad nebo pod jeho současnými schopnostmi; (2) cílené reakce z 

virtuálních úkolů poskytují jasnou online zpětnou vazbu o výsledcích a výkonnosti, 

ukazující, do jaké míry klient uspěl nebo zda je třeba se ještě zlepšit; a (3) protokoly 

offline cvičení pro nezávislé užívání klientem (se zprávami o výsledcích předaných 

terapeutovi). U CogniMotion byla prokázána použitelnost, validita a výsledky u malého 

vzorku v rámci randomizované kontrolované studie.
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INDICATION OF COGNITIVE REHABILITATION 

BASED ON NEUROPSYCHOLOGICAL PATIENT´S PROFILE

V. Malikova   l   RC Kladruby and Dept. of Neurology of First Faculty of Medicine,

Charles University (CZE)

Over recent years, there is a growing interest in developing non-pharmacological 

treatments to address the patients with cognitive impairment. Cognitive rehabilitation 

is part of these approaches. Cognitive rehabilitation is a goal-oriented behavioural 

intervention which focuses on improving of actual level of cognitive functions and 

developing the compensatory methods supporting the independent living of patients 

with cognitive deficits. It has been shown to be effective in patients with acquired brain 

injury. Currently, there is an increasing tendency to use the cognitive rehabilitation 

approaches in patients with Parkinson´s disease. System of the cognitive rehabilitation 

has not been developed in spinal cord injury units yet. Patients with spinal cord injury 

often suffer from attention deficits, disturbances of concentration, memory problems, 

deficits in problem reasoning, deficits in learning and information processing speed.

This paper presents three case studies of patient with acquired brain injury, patient 

with Parkinson´s disease and patient with spinal cord injury. These patients were 

neuropsychologicaly tested. We designed a specific cognitive rehabilitation 

programme for each of these patients based on the individual neuropsychological 

profile, current scientific findings, literature and our clinical experiences. 

In this case study paper we recommend a specific design of the cognitive rehabilitation 

programme in patient with acquired brain injury, patient with Parkinson´s disease and 

patient with spinal cord injury based on individual cognitive profile and analysis of 

current literature. We present our approach to cognitive rehabilitation in clinical work.
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INDIKACE KOGNITIVNÍ REHABILITACE NA ZÁKLADĚ 

NEUROPSYCHOLOGICKÉHO PROFILU PACIENTA

Mgr. V. Malíková   l   RÚ Kladruby a Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (ČR)

V posledních letech vzrůstá zájem o non-farmakologické přístupy v managementu 

péče o pacienty s kognitivními deficity. Mezi tyto přístupy řadíme kognitivní rehabilitaci, 

která je zaměřená na zlepšení aktuální úrovně kognitivních funkcí a rozvoj adaptivních 

technik podporujících soběstačnost pacienta v běžných denních aktivitách. Systém 

kognitivní rehabilitace je celosvětově nejvíce rozšířen v péči o pacienty po získaném 

poškození mozku, v současné době se rozvíjí trend kognitivní rehabilitace i u klinických 

skupin pacientů s neurodegenerativními onemocněními, stále ještě v pozadí stojí 

kognitivní rehabilitace u pacientů na spinálních rehabilitačních jednotkách. U pacientů 

po poranění míchy se často manifestují deficity v doménách pozornosti a koncentrace, 

paměti, řešení problémů, učení a rychlosti zpracování informací. 

Prezentujeme tři kasuistiky pacientů se získaným poškozením mozku, s Parkinsonovou 

nemocí, spinálním poraněním, které jsme neuropsychologicky vyšetřili a zabýváme se 

následně přístupy ke kognitivní rehabilitaci u těchto diagnóz. Na základě analýzy 

dostupné literatury a vlastních klinických zkušeností jsme vytvořili specifický plán 

kognitivní rehabilitace za využití poznatků vzniklých z analýzy neuropsychologického 

vyšetření a analýzy kognitivního profilu pacientů. 

Doporučujeme specifickou podobu kognitivní rehabilitace u pacienta se získaným 

poškozením mozku, pacienta s Parkinsonovou nemocí a pacienta po poranění míchy 

na základě zjištěného kognitivního profilu a analýzy dostupné odborné literatury. 

Rovněž prezentujeme vlastní příklad uplatnění tohoto principu v klinické praxi.
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MUSICOTHERAPY – CONTRIBUTION AND THERAPEUTIC 

POTENTIALITIES IN RC KLADRUBY CRANIOPROGRAM

MUZIKOTERAPIE – PŘÍNOS A TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI 

V KRANIOPROGRAMU RÚ KLADRUBY

R. Skocdopolova, T. Adam   l   RC Kladruby (CZE)

Mgr. R. Skočdopolová, T. Adam   l   RÚ Kladruby (ČR)

Patients at the Rehabilitation Centre Kladruby are offered music therapy within the 

psychological care. It is one of the expressive special psychotherapeutic methods and 

uses musical activities as part of the treatment. During the rehabilitation, patients can 

participate in a group or individual music therapy. The group therapy has a longer 

history at the Rehabilitation Centre. It has helped patients with brain injuries, anxieties, 

and difficulties with self-assertion, lonely patients, speech disorders or communication 

problems with various causes. It is designed for patients regardless of whether they 

have any music education. The group meets once a week for one hour. It is semi-open, 

it has around 10 members. The people attending it are usually highly motivated to 

participate. The music therapy addresses the natural human tendency to rhythm, 

melody, movement, singing, playfulness and willingness to try something new etc. It 

supports the neuro-rehabilitation, physiotherapy, ergotherapy, speech therapy. It 

helps improve cognitive functions, supresses the pain, improves breathing, 

emotionality, stress management, helps satisfy social communication needs and 

impacts the overall psyche and personality. The patients report improved positive 

emotions, less tension and less feeling of hopelessness, which commonly accompanies 

their disabilities. For some patients, individual approach leads to better results.

V rámci psychologické péče je pacientům v RÚ Kladruby nabízena muzikoterapie. Ta patří 

k expresivním speciálním psychoterapeutickým metodám a k léčbě využívá hudební 

prvky. Během rehabilitace se s ní pacienti mohou setkat ve skupině nebo při individuální 

péči. Skupinová má již delší historii, pomáhala vždy pacientům po získaném poškození 

mozku, úzkostným, s potížemi v sebeprosazení, osamělým, s poruchami řeči, s potížemi 

v komunikaci z nejrůznějších příčin. Hudebně vzdělaným i nevzdělaným. Skupina má 

sezení jedenkrát za týden hodinu, je polootevřená, bývá v ní do deseti členů a pacienti 

bývají motivovaní k této speciální metodě terapie. Muzikoterapie využívá přirozené 

lidské hudebnosti, sklonu k rytmizaci, melodizaci, pohyblivosti, zpěvu, hravosti, touhy 

zkoušet něco nového atd. Pomáhá v neuro-rehabilitaci, fyzioterapii, ergoterapii, 

logopedii. Zlepšuje kognitivní funkce, snižuje bolest, zlepšuje dech, emocionalitu, 

zvládání stresu, poskytuje sociální potřeby komunikace a celkově působí na psychiku 

a osobnost. Pacienti sdělují zvýšení pozitivity v emocionalitě, vyšší míru uvolnění 

a snížení pocitu beznaděje, která se při postiženích z nejrůznějších příčin objevuje. 

U některých pacientů je výhodnější individuální přístup.

48



ROLE OF MNESTIC FUNCTIONS 

IN COGNITIVE REHABILITATION

P. Kalvach; M. Vogner   l   Third Faculty of Medicine, Charles University, Royal Vinohrady

Teaching Hospital (CZE)

Cognitive rehabilitation could achieve better results so more, as much it would be 

basing on the recognized mechanisms of mental operations. One of the meaningful 

components in cognition, cogitation and execution is working memory. It provides 

a medium between perception, short and long-term memory and the executive output. 

It enables comprehension, learning and reasoning. It disposes with 2 storage systems 

of short time capacity – the phonological loop and the visuospatial sketchpad. The first 

one dominates in acoustic operations, the second one in visual perceptions. Both of 

them together are governed by an alert performance of central executive. The 

phonological loop, limited to 20 – 30 seconds makes possible an articulatory rehearsal, 

in which the original acoustic analysis from the Wernicke´s center in the superior 

temporal gyrus activates the Broca´s center. Thus a subvocal, endophasic reiterration 

takes place. These steps allow for both the outer, vocal repetition of the perceived text 

and the consolidation of memory via the fornix. Neurophysiological studies analyse 

how the capacity of the described system would be exhausted along the length of the 

tested sentence.

Our own reserach was carried out on normative repetition performance in students, 

healthy adults of different age, in children, in probands with senile dementia and in 

patients with stroke, causing aphasia. We demonstrate a male with a combined 

perceptive-expressive aphasia, in which we have discerned an intensively shortened 

working memory. In this patient and similarly in other analogically affected stroke 

victims, the working memory means the very limitation of their communication skills. It 

represents one substantial cognitive mechanism outstanding from the whole realm of 

aphasic failure.

For the domain of visual cognition we are quoting studies, illustrating the limited 

capacity of the visuospatial sketchpad. They provide evidence of the human ability to 

register simultanously only a limited number of optic perceptions (shape, colour, 

location) in a limited number of objects. Following an overstrained demand a selective 

blindness (physiologic simultanagnosia) would occur.
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ÚLOHA MNESTICKÝCH FUNKCÍ 

PŘI KOGNITIVNÍ REHABILITACI

Prof. MUDr. P. Kalvach, CSc., MUDr. M. Vogner   l   3. LF UK, FNKV (ČR)

Kognitivní rehabilitace může dosahovat tím lepších výsledků, čím blíže vychází 

z poznakovýcaných mechanismů mentální operativy. Jedním z významných prvků 

kognice, kogitace i exekuce je pracovní paměť. Tvoří medium mezi percepcí, 

krátkodobou i dlouhodobou pamětí a exekutivním výstupem. Umožňuje porozumění, 

učení a uvažování. Má dva skladovací systémy krátkodobé kapacity – fonologickou 

smyčku a vizuospaciální náčrtník. První dominuje při operacích sluchových, druhý při 

operacích zrakových. Oba dva společně jsou řízeny centrem bdělé centrální exekutivy. 

Fonologická smyčka, vyčerpávající se do 20-30 vteřin, umožňuje repetici vnitřního 

„převyprávění“, při němž původní percepční analýza z Wernickova akustického centra 

v gyrus temporalis superior aktivuje motorické centrum Brocovo. Jedná se o 

subvokální, endofazickou iteraci. Tím se umožňuje jednak aktivní repetice slyšeného 

textu, jednak konzolidace paměti cestou fornixu. Neurofyziologické studie prověřují, 

jak se kapacita popsaného systému vyčerpává s délkou testované věty.

Naše vlastní sledování proběhlo na normativních výkonech studentů a zdravých 

dobrovolníků různého věku, dále na dětech, probandech se stařeckou demencí 

a pacientech, postižených mozkovým iktem s následnou afázií. Demonstrujeme 

nemocného s kombinovanou fatickou poruchou percepčně expresivní, u něhož jsme 

nalezli intenzivně zkrácenou kapacitu pracovní paměti. U něho i podobně postižených 

jiných afatiků je právě pracovní paměť limitem jejich komunikační obratnosti 

a vyčleňuje tak jeden významný kognitivní prvek z celkového okruhu afatického selhání.

V oblasti kognice zrakové citujeme práce, vysvětlující omezenou kapacitu „vizuo-

spaciálního náčrtníku“, dokládající lidskou schopnost registrovat současně pouze 

omezený počet zrh vjemů (tvar, barvu, umístění) u omezeného počtu objektů. Při 

přepjetí této kapacity nastává selektivní slepota (fyziologická simultanagnozie).
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APHASIA AND NEUROCOGNITIVE REHABILITATION: 

CASE STUDY

L. Kytnarova   l   RC Beskydy – Čeladná and Institute of Special Education Studies,

Pedagogical Department, Palacký University Olomouc (CZE)

P. Nilius   l   Outpatient Clinic for Clinic Psychology, Teaching Hospital

Ostrava-Poruba (CZE)

The language is a prerequisite for a variety of cognitive performance. Its demand for 

symbolism makes it one of the most challenging cognitive activities. A complete loss of 

already acquired communication skills is called aphasia. The aim of the paper is to 

analyze the effect of non-linguistic cognitive rehabilitation on fluency factor and 

pragmatic language in person with mild anomic aphasia in chronic stage.The research 

question is: “What is the effect of the rehabilitation of non-linguistic cognitive functions 

on language recovery in selected patient with mild anomic aphasia?” Research has 

a character of a longitudinal case study of one person with mild anomic aphasia after 

stroke in the chronic stage. A cognitive rehabilitation effect was evaluated with the 

Addenbrook’s cognitive test, a revised version, 2010 (ACE-R). Also, we used Tests of 

Verbal and Figural Fluency, Clock test and modification of Test of Pragmatic Language. 

In the context of the case study of the person with mild anomic aphasia, it has been 

detected and verified that the non-linguistic cognitive rehabilitation affects recovery of 

aphasia. A highly significant improvement was observed in verbal fluency and quality of 

life. We would like to highlight that this intervention should be an essential component 

in aphasia therapy.
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AFÁZIE A NEUROKOGNITIVNÍ REHABILITACE: 

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Mgr. L. Kytnarová   l   Beskydské rehabilitační centrum Čeladná a Ústav speciálně-

pedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)

PhDr. P. Nilius, Ph.D.   l   Ambulance klinické psychologie, Fakultní nemocnice 

Ostrava-Poruba (ČR)

Jazyk nám umožňuje popsat a vyjádřit myšlenky, ovládá myšlení a jednání každé osoby, 

je nezbytným předpokladem pro různé kognitivní výkony. Svými nároky na symboliku 

je jednou z nejnáročnějších kognitivních aktivit. Získanou poruchu jazyka nazýváme 

afázií. Hlavním cílem příspěvku je analyzovat efekt non-lingvistické kognitivní 

rehabilitace na faktor fluence a pragmatickou jazykovou rovinu u osoby s lehkou 

anomickou afázií v důsledku cévní mozkové příhody v chronickém stádiu. Byla 

stanovena následující výzkumná otázka: Jaký efekt rehabilitace non-lingvistických 

kognitivních funkcí na funkce jazykové pozorujeme u vybrané pacientky s lehkou 

anomickou afázií? Výzkum má charakter longitudinální případové studie. Efekt 

kognitivní rehabilitace byl evaluován Addenbrookským kognitivním testem (ACE-R), 

dále byly využity testy verbální a figurální fluence, Clock test a modifikace Testu 

pragmatiky jazyka (TOPL2). V kontextu konkrétního případu byl detekován a ověřen 

efekt nonlingvistické kognitivní rehabilitace na reedukaci afázie. Signifikantní zlepšení 

bylo pozorováno ve verbální fluenci a kvalitě života. Tímto příspěvkem bychom rádi 

zdůraznili neurokognitivní rehabilitaci jako důležitou komponentu v terapii afázie.
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ELECTROSTIMULATION THERAPY 

FOR DYSPHAGIA STROKE SURVIVALS

ELEKTROSTIMULACE U DYSFÁGIE PO CMP

P. Konecny   l   CLR SMN Prostejov (CZE)

MUDr. P. Konečný , Ph.D.   l   CLR SMN Prostějov (ČR)

Prospektivní randomizovaná studie hodnotila účinek elektrostimulace suprahyoidních 

svalů u dysfagie po cévní mozkové příhodě pomocí videofluoroskopie (VFSS). VFSS byla 

použita k vyhodnocení a porovnání změn po 4 týdenní terapii mezi experimentální 

a kontrolní skupinou. Studie ukázala signifikantní pozitivní přínosy elektrostimulace 

suprahyoidních svalů u pacientů s dysfágií po iktu.

The prospective randomized study evaluated the effect of electrostimulation of 

suprahyiod muscules in post-stroke dysphagia by videofluoroscopy (VFSS). VFSS was 

used to evaluate and compare changes after four weeks therapy between 

experimental and control groups. The study has shown signifiant positive benefits of 

electrostimulation of suprahyoid muscles for dysphagia patients after stroke.
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EXPERIENCE WITH VITALSTIM THERAPY 

IN A COMPREHENSIVE REHABILITATION 

OF NEUROGENIC DYSPHAGIA IN RC KLADRUBY

M. Zatloukalova, S. Vesela   l   RC Kladruby (CZE)

Recent studies have shown the incidence of dysphagia in patients after traumatic brain 

injury up to 50%, head and neck cancer ranging between 40-65%, stroke patients 

between 35-40% and dysphagia is also highly represented among symptoms of some 

degenerative neurological disease.

It was realized a few research abroad that compared the effectiveness of 

electrostimulation and traditional techniques, as well as the benefits of various forms 

of electrostimulation and their combination. In the Czech Republic, electrostimulation 

technique is not yet widely used in clinical practice and the possibilities of its use are 

limited to a few workplaces.

Of the various types of elecrostimulation, the most commonly used for the therapy of 

dysphagia is the Transcutaneous Neuromuscular Electrical Stimulation (TNMES), which 

requires intact lower motor neuron. TNMES in combination with sEMG is used by the 

VitalStim device. In Kladruby rehabilitation centre we apply the VitalStim Therapy 

System for more than a year.

Approximately 45-50 patients with neurogenic dysphagia of varying degrees are 

admitted to Kladruby rehabilitation centre annually. There is also a few patients with 

swallowing disorder in spinal unit and only rarely there are dysphagia patients due to 

head or neck cancer or as a symptom of some degenerative neurological disease.

Due to the high requirements that are emphasized by traditional therapeutic 

techniques on the clinical staff and cognitive abilities of the patients, the question of the 

effectiveness of electrostimulation has been discussed. In the case study we present 

the conclusions of the first findings and experience with the use of TNMES.
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ZKUŠENOSTI S VITALSTIM TERAPIÍ V RÁMCI KOMPLEXNÍ 

PÉČE O NEUROGENNÍ DYSFAGIE V RÚ KLADRUBY

Mgr. M. Zatloukalová, PhDr. Š. Veselá   l   RÚ Kladruby (ČR)

Nejnovější studie ukazují na četnost výskytu dysfagie u pacientů po traumatickém 

poškození mozku až 50%, u nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku v rozmezí 

40-65%, po CMP mezi 35-40% a ve vysoké míře je dysfagie zastoupena mezi symptomy

některých degenerativních onemocnění CNS.

V zahraničí byly prozatím v malé míře uskutečněny výzkumy zaměřené na porovnání 

efektivity eletrostimulací a tradičních technik a také na přínos různých forem 

elektrostimulací a jejich kombinace. V ČR tato technika není prozatím v klinické praxi 

příliš rozšířena a možnosti jejího využití jsou omezeny na několik málo pracovišť.

Z různých typů elekrostimulací je pro terapii dysfagie nejčastěji aplikována 

transkutánní nervosvalová stimulace (TNMES), která předpokládá intaktní dolní 

motoneuron. Tohoto typu elektrické stimulace v kombinaci s sEMG využívá přístroj 

VitalStim, jenž má RÚ Kladruby k dispozici více než rok. 

Do RÚ Kladruby je ročně přijato cca 45-50 pacientů s neurogenní dysfagií různého 

stupně, v menší míře je pak porucha polykání přítomna u pacientů spinální jednotky 

a pouze ojedinělé zastoupení mají dysfagie vzniklé v důsledku nádorového 

onemocnění v oblasti krku nebo jako symptom některého degenerativního 

onemocnění nervové soustavy.

Vzhledem k vysokým nárokům, které jsou tradičními terapeutickými technikami 

kladeny na časové možnosti klinického logopeda a kognitivní schopnosti pacienta, 

začala být diskutována otázka efektivity elektrostimulace.  Na případové studii 

předkládáme závěry prvních poznatků a zkušeností získaných s užíváním NMES.
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EFFECTS OF UPPER LIMB VIBRATIONS IN PATIENTS 

WITH ACQUIRED BRAIN INJURY: THE PERSPECTIVE 

OF THE OCCUPATIONAL THERAPIST

VYUŽITÍ VIBRACÍ NA HORNÍ KONČETINU 

U PACIENTŮ PO ZÍSKANÉM POŠKOZENÍ MOZKU 

Z POHLEDU ERGOTERAPIE

K. Hoidekrova   l   RC Kladruby (CZE)

Mgr. K. Hoidekrová   l   RÚ Kladruby (ČR)

The use of mechanical oscillatory therapy (vibration) is a very simple and effective 

method which is not often used for patients after the acquired brain injury in 

occupational therapy. Vibration stimulation doesn´t serve only to stimulate 

proprioceptors in articular capsules but the occupational therapists also use 

proprioceptors stored in muscles, faces and tendons to train individual phases of 

functional grip or activities of daily living (ADL). To achieve the maximum effect of 

vibrational intervention, the induction of a tonic vibrational reflex, a suitable 

application of the oscillating head to the upper limb and the adjustment of the 

oscillation frequency level according to the target of therapy is necessary.

Mechanická oscilační terapie (vibrace) je velmi jednoduchá a efektivní metoda, která se 

však v ergoterapii v České republice využívá u pacientů po získaném poškození mozku 

pouze sporadicky. Stimulace vibracemi neslouží jenom k excitaci proprioceptorů 

v kloubních pouzdrech, ale ergoterapeut využívá i proprioceptory uložené ve svalech, 

faciích a šlachách pro nácvik jednotlivých fází funkčního úchopu či k nácviku běžných 

denních činností (ADL). Pro dosažení maximálního efektu intervence vibracemi, tedy 

vyvolání tonického vibračního reflexu, je nutná vhodná aplikace oscilační hlavice na 

horní končetinu a nastavení hladiny frekvence oscilace dle cíle terapie.
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LONG TERM FUNCTIONAL AND NEUROLOGICAL 

ADAPTATION OF POST STROKE UPPER EXTREMITY AFTER 

INTENSIVE ROBOTIC TREATMENT – MULTICENTRIC STUDY

J. Petioky   l   RC Kladruby (CZE)

K. Hoidekrova   l   RC Kladruby and Faculty Of Physical Education and Sport of Charles

University (CZE)

L. Bissolotti, B. Chioda   l   Domus Salutis (Italy)

Recovery of upper limb function after stroke is still one of the major heats for clinicians 

involved in the rehabilitation process. The acute to subacute phase after stroke is the 

optimal time window to promote the recovery of upper limb function. The dose and 

content of training provided conventionally during this phase is however, unlikely to be 

adequate to drive functional recovery, especially in the presence of severe motor 

disability. The current study concerns an approach to address this shortcoming, 

through evaluation of the Gloreha Idrogenet® (GI), a robotic device that enables 

intensive and repetitive practice of hand and fingers by stroke survivors with moderate 

to severe upper limb impairment, with the aim of improving the distal upper limb 

function.

The T test revealed a significant improvement of Advanced hand activites according to 

MAS classification, p value < .01. No one of the patients reported adverse effects during 

Robotic Treatment with Gloreha. MI showed a significant improvement only for fingers’ 

subscore (p value 0.019), while shoulder and elbow motor scores showed a clinical but 

not statistically significant improvement. The actual dates are going to be provided 

during the presentation with measured results after 6 months. 



65

DLOUHODOBÁ ÚPRAVA FUNKČNÍ KAPACITY 

A NEUROLOGICKÉHO OBRAZU PARÉZY HORNÍ 

KONČETINY PO APLIKACI ROBOTICKÉ RUKAVICE

Mgr. J. Pětioký, DiS.   l   RÚ Kladruby (ČR) 

Mgr. K. Hoidekrová   l   RÚ Kladruby a FTVS UK (ČR)

Dr. L. Bissolotti, Dr. B. Chioda   l   Domus Salutis (Itálie)

Obnovení funkce horní končetiny po cévní mozkové příhodě je stále jednou z hlavních 

problémových oblastí lékařů podílejících se na rehabilitačním procesu. Pro podporu 

obnovy funkce horní končetiny je optimálním obdobím akutní až subakutní fáze cévní 

mozkové příhody. Dávka a náplň konvenční terapie poskytované během této fáze je 

však pro dosažení funkčního zotavení nedostačující, zvláště při přítomnosti motorické 

poruchy. Tato studie se zabývá řešením tohoto nedostatku zhodnocením robotického 

zařízení Gloreha Indrogenet® (GI), které umožňuje intenzivní a repetitivně trénink ruky 

a prstů pacientů po cévní mozkové příhodě se střední až těžkou parézou horní 

končetiny s cílem zlepšení funkce distální části končetiny. 

T test ukázal významné zlepšení v Advanced hand activities dle MAS u vzorku 

33 pacientů, p <0.1. Motorcity index (MI) ukázal signifikantní zlepšení pouze pro 

subskóre prstů (p value 0.019), zatímco motorické skóre pro rameno a loket vykazovalo 

klinické zlepšení, nikoli však statisticky významné zlepšení. Během prezentace projektu 

budou uvedeny aktuální data u 33 pacientů s naměřenými výsledky po 6 měsících.
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CARE FOR PATIENTS WITH DECUBITUS RISKS 

IN RC KLADRUBY AIMED AT ACQUIRED BRAIN 

INJURY PATIENTS

PÉČE O PACIENTY S RIZIKEM VZNIKU DEKUBITŮ 

V RÚ KLADRUBY SE ZAMĚŘENÍM NA PACIENTY 

SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU

J. Kleteckova, H. Zejdova   l   RC Kladruby (CZE)

J. Kletečková, prim. MUDr. H. Zejdová   l   RÚ Kladruby (ČR)

The prevention of pressure sores is one of the safety aims of the Departement of Health 

and we pay close attention to this problem in Kladruby. A nursing care for patients 

suffering from varying degrees of pressure sores is difficult physically and psychically. 

Close cooperation of whole multidisciplinary team, patient and his family are an 

important parts of the care.

We present our knowledge about the care for risky patients with an aquired brain injury 

in which a case study and photo documentation is included. We inform about 

prevention and educational process as important parts of nursing care in our 

Rehabilitation centre. Another part of our presentation includes statistics as a great 

benefit for our centre.

Prevence vzniku dekubitů je jedním z Resortních bezpečnostních cílů a v Rehabili-

tačním ústavu Kladruby této problematice věnujeme velkou pozornost. Ošetřovatelská 

péče o pacienty s různou mírou rizika vzniku dekubitů je velmi náročná,  jak po stránce 

fyzické, tak i po stránce psychické. Důležitou částí péče je úzká spolupráce celého 

zdravotnického týmu, samotného pacienta a jeho rodiny.

Z rozsáhlé problematiky této oblasti jsme si vybrali Péči o rizikové pacienty se získaným 

poškozením mozku, součástí bude i kazuistika s fotodokumentací. Představíme Vám 

nastavená preventivní opatření a edukační proces, které jsou důležitou součástí 

ošetřovatelské péče v RÚ. Další část přednášky bude věnována statistice, která je pro 

naše zařízení velice přínosná. 
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NEUROLOGICAL NURSING CARE 

FOR PATIENTS IN RC KLADRUBY

M. Sadlova, D. Hejsova, H. Vosicka   l   RC Kladruby (CZE)

The aim is to provide the high-quality urological treatment and availability of 

incontinence aids during the stay of a patient on a spinal rehabilitation unit and even 

after being released into home care.

The neuro-urology is a specialization of urology, which has experienced a great deal of 

interest in neurogenic dysfunctions of the lower urinary tract in recent years.

The neuro-urological outpatient clinic (the first in the Czech Republic) was established 

in cooperation between the Kladruby Rehabilitation Centre (KRC) and the Thomayer 

University Hospital (TUH) in order to provide comprehensive care for patients after 

spinal cord injury (SCI) with neurogenic urine bladder. The care has also spread to non-

SCI patients, eg. after brain damage and others, because of the great interest and 

availability of the ambulance.

The insufficient provision of urological capacity for SCI units and insufficient payment 

of the aids by insurance companies were the stimulating subjects for the establishment 

of the Kladruby neuro-urological outpatient clinic. In general, urologists are less 

interested in SCI patients because of the insufficient reimbursement, the insufficient 

equipment for SCI patients: technical, time, personnel and barrier environment. The 

presentation contents an example of comprehensive urological care and 

interdisciplinary multicentre cooperation between KRC and TUH. The statistical data of 

the neuro-urological outpatient clinic in KRC are presented at the end of the 

presentation.
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NEUROLOGICKÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 

O PACIENTY V RÚ KLADRUBY

M. Sádlová, D. Hejsová, H. Vošická   l   RÚ Kladruby (ČR)

Cílem je zajištění kvalitní urologické péče a dostupnost pomůcek pro inkontinenci 

během pobytu pacienta na spinální rehabilitační jednotce (SRJ) a i po propuštění do 

domácí péče.

Neuro-urologie je obor urologie, který zaznamenal v  posledních letech velký rozvoj 

zájmu v problematice neurogenních dysfunkcí dolních cest močových.

Neuro-urologická ambulance, jako první v ČR, vznikla ve spolupráci RÚ Kladruby (RUK) 

a Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) za účelem komplexní péče o spinální 

pacienty s neurogenním močovým měchýřem. Z důvodu velkého zájmu a dostupnosti 

ambulance se péče rozšířila i pro nespinální pacienty, např. po získaném poškození 

mozku a jiné. 

Stimulem ke vzniku neuro-urologické ambulance RUK bylo nedostatečné zajištění 

kapacity urologů při spinálních jednotkách a nedostatečná úhrada pomůcek od 

pojišťoven. Obecně je menší zájem urologů o problematiku spinálních pacientů z 

důvodů nedostatečných úhrad, nedostatečné vybavenosti pro spinální pacienty: 

technické, časové, personální, bariérové prostředí. Obsahem prezentace je ukázka 

komplexní urologické péče a mezioborové multicentrické spolupráce mezi RUK a FTN. 

Závěrem prezentace budou představeny statistické údaje neuro-urologické 

ambulance v RUK.
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BACKGROUND

METHODS AND DESIGN

Recovery of upper limb function after stroke is still one of the

major heats for clinicians involved in the rehabilitation process.

The acute to subacute phase after stroke is the optimal time win-

dow to promote the recovery of upper limb function. The dose and

content of training provided conventionally during this phase is

however, unlikely to be adequate to drive functional recovery, espe-

cially in the presence of severe motor disability. The current study

concerns an approach to address this shortcoming, through evalu-

ation of the Gloreha Idrogenet® (GI), a robotic device that enables

intensive and repetitive practice of hand and fingers by stroke sur-

vivors with moderate to severe upper limb impairment, with the

aim of improving the distal upper limb function.

A prospective, assessor-blinded, two groups parallel RCT will be

conducted with 50 stroke survivors with moderate to severe upper

limb disability who are undertaking inpatient rehabilitation.

PRELIMINARY RESULTS

CONCLUSION

The total of 33 post stroke patients at the Rehabilitation Center

Kladruby and Domus Salutis Rehabilitation Clinic received a 20-

session Gloreha Treatment (GT) added to task oriented physio-

therapy and occupational therapy. The treatment was 5 sessions

a week with 30 minutes per session of video observation therapy

and robotic assistive treatment composed by 5 different types of

hand exercises. The primary outcome measures were Motor

Assessment Scale (MAS) for Basic and Advanced Activities and

Motricity Index (MI) at a time of T0 and T1 for GT.

The T test revealed a significant improvement of Advanced hand

activites according to MAS classification, p value < .01. No one of the

patients reported adverse effects during Robotic Treatment with

Gloreha. MI showed a significant improvement only for fingers’

subscore (p value 0.019), while shoulder and elbow motor scores

showed a clinical but not statistically significant improvement.

The relevant improvement of finger motor score is revealing the

specificity of effect derived by GT as elbow and shoulder are not

directly involved by the treatment.

The study provided a promising preliminary evidence for the

effectiveness of GT in providing an additive effect to upper limb

rehabilitation in subacute stroke patients. The treatment procedu-

re was well tolerated by patients as everyone completed the

20-session course. The ongoing randomized controlled study will

be performed under current circumstances.

EFFECTIVENESS OF UPPER LIMB TRAINING

WITH GLOREHA FOR STROKE SURVIVORS

WITH MODERATE TO SEVERE UPPER LIMB DISABILITY:

A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL, PRELIMINARY RESULTS

Jakub Petioky ; Luciano Bissolotti ; Benedetta Chioda ;1 2,3 2 Kristyna Hoidekrova1
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THERAPY DESIGN (TIME AXIS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Video Observation
Therapy
(1 min.)

Robot Assistive
Repetitive Training

(5 min.)

Video Observation
Therapy
(1 min.)

Robot Assistive
Repetitive Training

(5 min.)

Video Observation
Therapy
(1 min.)

Robot Assistive
Repetitive Training

(5 min.)

Video Observation
Therapy
(1 min.)

Robot Assistive
Repetitive Training

(5 min.)

Video Observation
Therapy
(1 min.)

Robot Assistive
Repetitive Training

(5 min.)

minutes

DEMOGRAPHICAL CHARACTERISTICS

OF GT PATIENTS (N = 33)

Clinical Variables Average (SD)

Age (years)

Sex (male)

Time post stroke (days)

Affected hemisphere (Left)

Ischemic stroke

55.2 (14.7)

58 %

40.2 (10.7)

39 %

79 %

Basic activities

PRE POST

Advanced activities

T test

0.7 (1.4) 1.8 (2.3) p = 0.06

0.2 (0.5) 1.2 (1.9) p = 0.008

MOTOR ASSESSMENT SCORE - AVERAGE (SD)

MOTRICITY INDEX UPPER LIMB
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EFEKTIVITA TERAPIE HORNÍ KONČETINY 
PŘÍSTROJEM GLOREHAU PACIENTŮ

PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ SE STŘEDNÍ AŽ 
TĚŽKOU PARÉZOU HORNÍ KONČETINY: 

RANDOMIZOVANÁ KONTROLOVANÁ STUDIE, 
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
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ÚVOD

METODA A DESIGN

Obnovení funkce horní končetiny po cévní mozkové příhodě je stále jedním z hlavních pro-
blémových témat odborníků podílejících se na rehabilitačním procesu. Optimálním obdo-
bím pro podporu obnovy funkce horní končetiny je akutní až subakutní fáze po cévní
mozkové příhodě. Nicméně intenzita a náplň konvenční terapie poskytované během této
fáze je pro dosažení funkčního zotavení nedostačující, zvláště při přítomnosti těžké motoric-
ké poruchy. Tato studie se zabývá řešením tohoto nedostatku pomocí robotického zařízení
Gloreha Idrogenet® (GI), které umožňuje intenzivní a repetitivní trénink ruky a prstů pacien-
tů po cévní mozkové příhodě se střední až těžkou parézou horní končetiny s cílem zlepšení
funkce distální části končetiny.

Prospektivní zaslepená, paralelní RCT studie bude provedena ve dvou skupinách na 50 paci-
entech po cévní mozkové příhodě se střední až těžkou parézou horní končetiny podstupují-
cích lůžkovou rehabilitaci.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

ZÁVĚR

VIDEO K TERAPII

Celkem 33 pacientů po cévní mozkové příhodě absolvovalo v Rehabilitačním centru Kladru-
by a Domus Salutis Rehalitation Clinic dvacetidenní terapii na přístroji Gloreha (GT) doplně-
nou úkolově orientovanou fyzioterapií a ergoterapií. Léčba zahrnovala 5 relací týdně po 30
minutách s video-observační terapií a roboticky asistovanou terapií tvořenou pěti různými
typy cvičení. Primárním výsledným měřením byly Motor Assessment Scale (MAS) for Basic
and Advanced Activities a Motricity Index (MI) v časech T0 a T1 pro GT.

T test ukázal významné zlepšení Advanced hand activites podle MAS, p value <,01. Žádný
pacient během robotické terapie přístojem Gloreha neudával nežádoucí účinky. MI ukázal
signifikantní zlepšení pouze pro subskóre prstů (p 0,019), zatímco motorické skóre pro rame-
no a loket sice vykazovalo klinické, avšak nikoli statisticky významné zlepšení.

Významné zlepšení motorického skóre prstů poukazuje na specifičnost efektu terapie na
GT, protože loket a rameno nebyly přímo ovlivněny léčbou.

Tato studie prokázala předběžný důkaz přidané hodnoty terapie na GT pro rehabilitaci horní
končetiny u pacientů v subakutní fázi po cévní mozkové příhodě. Terapeutická procedura
byla pacienty dobře snášena, u žádného z pacientů nebyla zaznamenána negativní událost,
všichni dokončili dvacetidenní léčbu. Pokračující randomizovaná kontrolovaná studie bude
vedena podle současných podmínek.

Vizte https://youtu.be/2ixhWsMStPw nebo použijte QR kód:
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DESIGN TERAPIE (ČASOVÁ OSA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Video-observační
terapie
(1 min.)

Robotický asistivní
repetitivní trénink

(5 min.)

Video-observační
terapie
(1 min.)

Robotický asistivní
repetitivní trénink

(5 min.)

Video-observační
terapie
(1 min.)

Robotický asistivní
repetitivní trénink

(5 min.)

Video-observační
terapie
(1 min.)

Robotický asistivní
repetitivní trénink

(5 min.)

Video-observační
terapie
(1 min.)

Robotický asistivní
repetitivní trénink

(5 min.)

minut

DEMOGRAFICKÁ CHARACTERISTIKA
GT PACIENTŮ (N = 33)

Klinické proměnné Průměr (SD)

Věk (v letech)

Pohlaví (mužské)

Doba po iktu (ve dnech)

Postižená hemisféra (levá)

Ischemická cévní mozková příhoda

55,2 (14,7)

58 %

40,2 (10,7)

39 %

79 %

Nastavení dob hodnocení:
před první aplikací (T0), po dvacáté aplikaci (T1) a po 26 týdnech (T2)

Trvání relace: 30 minut / 1 aplikace

DESIGN TERAPIE

Basic activities

PŘED PO

Advanced activities

T test

0,7 (1,4) 1,8 (2,3) p = 0,06

0,2 (0,5) 1,2 (1,9) p = 0,008

MOTOR ASSESSMENT SCORE - PRŮMĚR (SD)



GROUP INDIVIDUAL THERAPY FOR PATIENTS
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INTRODUCTION

THERAPY ROUTINE

THERAPY DESIGN TERAPIE (20 min. total)

METHODOLOGY AND DESIGN

CRITERIA FOR THE INCLUSION OF PATIENTS IN THERAPY

�

�

This model of effective use of therapeutic time (man-hours) using modern Homebalance
(HB) technology as a substitute for individual therapy could lead to the recommendation of
establishing this type of individual therapy for a group of patients led by 1 therapist, thus
reducing staff and time requirements. The aim of this study is to demonstrate that high qua-
lity of exercise is maintained in such groups, where each patient exercises individually, but
according to their own individual program and after instruction from the primary therapist.

The interactive Homebalance system has been used during diagnosis and therapy. During
training, the patient stands on the force platform and controls the game scene displayed on
the tablet display by changing the position of their centre of gravity. First, the physiotherapist
teaches patients how to control training scenes by using the correct movement patterns.

After that, Homebalance can act as a virtual assistant therapist which renders motor lear-
ning more effective by providing exact tasks and giving visual feedback in real time. Thanks
to this assistance, the physiotherapist can provide quality individual therapy to a larger
group of patients at the same time. In the pilot feasibility study, before the therapy began,
standard dynamic scenes were performed on the platform and a posture diagnosis of the
patient was made. Based on the results of this, the focus and difficulty level of the therapy
were then set.

The study included patients with a diagnosis of vertebral algic syndrome (VAS) in the subacute
and chronic phases, who were hospitalized in Rehabilitation center Kladruby (RUK). A funda-
mental condition was the active cooperation of the patient and their understanding of the
instructions. Inclusion in the group took place at the earliest after a 1 week stay in RUK and
after training by a primary therapist during normal individual physiotherapy sessions.

4 x weekly normal individual therapy with a physiotherapist (1:1 ratio)

1 x weekly group individual therapy supervised by a therapist using HB (1:7 ratio),
in place of normal individual therapy

a. Testing and reference exercises using HB (3 min.)
b. Therapy with HB (5 min.) – scoring
c. Independent exercise by the patient following training

from the primary therapist (15 min.)

a. Therapy with HB (5 min.) – scoring
b. Independent exercise by the patient following training

from the primary therapist (15 min.)

a. Testing and reference exercises using HB (3 min.)
b. Therapy with HB (5 min.) – scoring
c. Independent exercise by the patient following training

from the primary therapist (15 min.)

(all under the supervision of the therapist – supervision of the whole group)

Testing is performed in a position of uncorrected posture (placement of legs on the cen-
ter of the platform at waist width) – spontaneous stance.

Therapy is performed in a posturally controlled = corrected position (activity of inner
balance system, proprioceptive neuromuscular facilitation, corrected pelvis position, cor-
rected head position, centering of shoulder blades, controlled deepened breath)

The assessment of the patient is made using a statokinesiogram and is based on the achi-
eved level of exercise, scoring record in the therapeutic games and the ability to maintain
a corrected posturally controlled position.

1. Initial therapy - entry into group individual therapy

2. Continuing therapy

3. Output Therapy + Output Testing

ILLUSTRATIVE STATOKINESIOGRAMMES AND THERAPY

RESULTS

CONCLUSION

The average time required to complete the standard dynamic scene was 67 seconds (57 s –
men, 70 s – women). during the initial examination. A total of four of the 38 probands at the
initial examination had a time which was higher than the standard for a healthy population.

During the initial examination, patients were observed in terms of their ability to reduce the
length of time needed to meet the demands of the standard dynamic scene. The average
improvement in scoring in the therapeutic game was by 23 seconds. A more significant
improvement was achieved by patients who performed poorly at the initial examination
and had a scoring record in the therapeutic game which was higher than the standard for a
healthy population.

During the examination, balance stance was demonstrated using latero-lateral symmetry. A
more significant improvement in posture was detected when visual feedback was given.
However, symmetry also occurred without this visual feedback of seeing the centre of gravi-
ty on the tablet screen.

The design of therapy was accepted across the patient group without the occurrence of any
undesirable side effects. The effective use of therapeutic time (man-hours) using modern HB
technology was evaluated in 38 patients who exercised within the range of one exercise unit
using HB per week.

The average use of therapeutic time in group individual therapy was 1:7. With the utilisation of
1 therapist in 3 x 30 minute training units, a total of 21 the-
rapies, the number of therapists needed for regular indivi-
dual therapy was decreased by 18 therapists, thus by 86%.
An important factor was the objective demonstration of
the therapeutic effectiveness of this type of therapy, which
can reduce the staffing demands (number of man-hours
of treatment and number of patients) of the provided the-
rapy while maintaining the quality of the therapy provided
with demonstrable and objective results.

To make further recommendations and to set up thera-
peutic planning, it is necessary to carry out a longer study
with additional objective therapeutic trials as well as to pro-
vide a larger patient population for subsequent data ana-
lysis.

DEMOGRAPHIC TABLE

Patients and therapy
Gender

Male

Female

No. of

patients

14

24

Average

age (years)

47,8

48,6

Number of group thera-

pies with HB per week

1

1

Lenght of each

therapy (min.)

5 + 15

5 + 15

Scoring of

reference scene [s]

57

70

Time required to complete reference scene during initial examination
0:02:18

0:02:01

0:01:44

0:01:26

0:01:09

0:00:52

0:00:35

0:00:17

0:00:00

femalesreference limit (od 00:40) reference limit (od 01:25) males

TRAINING SCENE

FORCE

PLATFORM

PATIENT DATA ANALYSIS

illustration of therapy statokinesiogram
quiet stance after therapy

statokinesiogram
quiet stance before therapy
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ÚVOD

SCHÉMA TERAPIE

DESIGN TERAPIE (celkem 20 min.)

METODIKA A DESIGN

KRITÉRIA ZAŘAZENÍ PACIENTŮ DO TERAPIE

�

�

Model efektivního využití terapeutického času (člověkohodiny) s využitím moderní techno-
logie Homebalance (HB) jako náhrady individuální terapie, může vést k doporučení nastave-
ní individuální terapie pro skupinu pacientů vedené 1 terapeutem, při současném snížení
personálních a časových nároků. Záměrem této studie je prokázání udržení kvality cvičení
ve skupině, kdy každý pacient cvičí samostatně, dle svého individuálního programu a po
zácviku primárního terapeuta.

V rámci diagnostiky a terapie byl použit interaktivní systém Homebalance pro trénink rovno-
váhy. Při tréninku pacient stojící na tenzometrické plošině ovládá změnami polohy svého
těžiště herní scénu zobrazenou na displeji tabletu. Nejprve fyzioterapeut naučí pacienty ovlá-
dat tréninkové scény s využitím správných pohybových vzorů. Poté Homebalance plní funkci
virtuálního asistenta terapeuta, který poskytováním přesného zadání a vizuální zpětné
vazby v reálném čase zefektivňuje motorické učení. Díky této asistenci může fyzioterapeut
poskytnout kvalitní individuální terapii větší skupině pacientů zároveň. V pilotní studii prove-
ditelnosti byla před začátkem terapie na plošině provedena diagnostika stoje a dynamické
referenční scény. Na základě výsledků byla poté nastavena obtížnost a zaměření terapie.

Do studie byli začleněni pacienti s diagnózou vertebroalgický syndrom (VAS) v subakutní
a chronické fázi, hospitalizovaní v RUK. Základní podmínkou byla aktivní spolupráce pacienta
a porozumění instrukcím, začlenění do skupiny proběhlo nejdříve po 1 týdnu pobytu v RUK
a po zaškolení primárním terapeutem při běžném individuálním fyzioterapeutickém cvičení.

4 x týdně běžná individuální terapie s fyzioterapeutem (v poměru 1:1)

1x týdně skupinová individuální terapie supervidovaná terapeutem s HB (poměr 1:7),
náhrada běžné individuální terapie

a. Testování a referenční cvičení na HB (3 min.)
b. Terapie na HB (5 min.) – scoring
c. Samostatné cvičení pacienta podle zácviku primárního terapeuta (15 min.)

a. Terapie na HB (5 min.) – scoring
b. Samostatné cvičení pacienta podle zácviku primárního terapeuta (15 min.)

a. Testování a referenční cvičení na HB (3 min.)
b. Terapie na HB (5 min.) – scoring
c. Samostatné cvičení pacienta podle zácviku primárního terapeuta (15 min.)

(vše pod dohledem terapeuta – supervize celé skupiny)

Testování je provedeno v posturálně nekorigované pozici (pouze umístění DK na střed
plošiny v šíři pasu) – spontánní stoj.

Terapie je provedena v posturálně kontrolované = korigované pozici (aktivita HSS, stimulace
malé nohy PNF, centrace kloubů DKK, korigované postavení pánve, hlavy, centrace lopatek,
kontrolovaný prohloubený dech)

Hodnocení pacienta je provedeno pomocí statokineziogramu, dosažené úrovně cviče-
ní, scoringu terapeutické hry a schopnosti udržet korigovanou posturálně kontrolovanou
pozici.

1. První terapie – vstup do skupinové individuální terapie

2. Průběžné terapie

3. Výstupní terapie + výstupní testování

UKÁZKY STATOKINEZIOGRAMŮ A TERAPIE

VÝSLEDKY

ZÁVĚR

Průměrný čas potřebný ke splnění referenční dynamické scény byl při vstupním vyšetření
67 vteřin (57 s u mužů, 70 s u žen). Celkem čtyři z 38 probandů měli při vstupním vyšetření
čas vyšší, než je referenční mez u zdravé populace.

Při výstupním vyšetření bylo u pacientů pozorováno zkrácení času potřebného ke splnění
dynamické referenční scény. Průměrné zlepšení scoringu terapeutické hry bylo o 23 vteřin.
Výraznějšího zlepšení dosáhli pacienti, kteří měli při vstupním vyšetření scoring terapeutic-
ké hry nad referenční mezí u zdravé populace.

Ve vyšetření stability stoje byla patrná laterolaterální symetrizace. Výraznější zlepšení bylo
detekováno při stoji s vizuální zpětnou vazbou, nicméně k symetrizaci došlo také při stoji
bez vizualizace těžiště na obrazovce tabletu.

Design terapie byl akceptován u celé skupiny pacientů, bez výskytu nežádoucí události. Efek-
tivní využití terapeutického času (člověkohodiny) s využitím moderní technologie HB bylo hod-
noceno u 38 pacientů, kteří cvičili v rozsahu jedné cvičební jednotky s využitím HB týdně.

Průměrné využití terapeutického času v rámci skupinové individuální terapie bylo 1: 7 (tera-
peut: pacient). Při vytížení 1 terapeuta na 3x 30 min cvi-
čební jednotky, celkem 21 terapií=pacientů se snížil počet
terapeutů nutných k běžné individuální terapii (poměr
1:1) o 18 terapeutů, tj. o 86%. Důležitým faktorem bylo
objektivní prokázání terapeutické účinnosti i u takto poja-
té terapie, která může snížit personální náročnost (člově-
kohodin na počet terapií a počet pacientů) poskytované
terapie a zároveň udržet kvalitu poskytované terapie
s prokazatelnými objektivními výsledky.

Pro vyslovení dalších doporučení a nastavení terapeutic-
kého plánování je zapotřebí provést delší studii s doplňu-
jícími objektivními terapeutickými testy a zajistit větší
objem pacientů pro následnou analýzu dat.

DEMOGRAFICKÁ TABULKA
Soubor pacientů a terapie

Scoring referenční
scény - vstup [s]

Délka jednotlivé
terapie (min.)

Pohlaví Počet Průměrný
věk (roky)

Počet skupinových
terapií s HB týdně

Muži

Ženy

14

24

47,8

48,6

1

1

5 + 15

5 + 15

57

70

Čas potřebný ke splnění referenční scény při vstupním vyšetření
0:02:18

0:02:01

0:01:44

0:01:26

0:01:09

0:00:52

0:00:35

0:00:17

0:00:00

ženyreferenční mez (od 00:40) referenční mez (od 01:25) muži

TRÉNINKOVÁ SCÉNA

SENZORY
V PLOŠINĚ

PACIENT ANALÝZA DAT

statokineziogram - stoj před terapií ukázka terapie statokineziogram - stoj po terapii



MODIFIED CONSTRAINT INDUCED MOVEMENT THERAPY 

FOR FUNCTIONAL LOWER LIMB THERAPY IN ACQUIRED 

BRAIN INJURY PATIENTS

Z. Drabova, E. Konopacova, K. Senderova, O. Svestkova   l   Department of

Rehabilitation Medicine, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles

University in Prague (CZE)

J. Jeníček   l   Department of Rehabilitation Medicine, First Faculty of Medicine, General

University Hospital and Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in

Prague (CZE)

This paper presents the first results of the modified Constraint Induced Movement 

Therapy program (mCIMT) for the lower limb, compiled at the Department of 

Rehabilitation Medicine, First Faculty of Medicine and the General University Hospital 

in Prague. This form of therapy had been designed to support the involvement of the 

lower extremity, to reduce the negative effect of its disuse and to support brain 

neuroplasticity in patients with brain injury with unilateral symptoms in the subacute 

or chronic phase of neurorehabilitation. The purpose of mCIMT for the lower limb is to 

make patients work conscientiously and systematically on motor-based learning of 

selective movements and movement stereotypes of the affected lower limbs through 

"shaping", improve their gait stereotype and stability, apply learned skills in activities of 

daily living eg. home mobility training, public transportation, etc.) and increase their 

physical condition and social interaction in the context of group trainings, leisure time 

and other group activities. In addition to basic physiotherapeutic procedures, modern 

systems for functional electric stimulation (WalkAide neurostimulator) and systems for 

stability training were also used in the intensive mCIMT program. As part of this special 

program of Daily Centre at the Department of Rehabilitation Medicine, an individual 

therapeutic plan was drawn up on the basis of detailed initial examination of each of 

10 patients, thanks to that, during the program and in three months follow up 

assessment, we were able to observe positive therapeutic outcomes.
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MODIFIKOVANÁ CONSTRAINT INDUCED MOVEMENT 

THERAPY PRO FUNKČNÍ TERAPII DOLNÍ KONČETINY

U PACIENTŮ PO POŠKOZENÍ MOZKU

Z. Drábová, E. Konopáčová, K. Šenderová, O. Švestková   l   Klinika rehabilitačního

lékařství 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova (ČR)

J. Jeníček   l   Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF a VFN UK a FTVS UK (ČR)

Příspěvek představuje první výsledky modifikovaného programu Constraint Induced 

Movement Therapy (mCIMT) pro dolní končetinu, sestaveného na Klinice 

rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Tato forma terapie byla navržena pro 

podporu zapojení paretické dolní končetiny, redukci negativního efektu jejího 

chybného používání - tzv. “learned disuse“ a podporu neuroplasticity mozku u pacientů 

po poškození mozku s jednostrannou symptomatikou v subakutní nebo chronické fázi 

neurorehabilitace. Účelem mCIMT pro dolní končetinu je, aby pacienti vědomě 

a systematicky pracovali na motorickém učení selektivních pohybů i pohybových 

stereotypů postižené dolní končetiny prostřednictvím opakovaných pohybů – tzv. 

“shaping“, zlepšili svůj stereotyp chůze a stabilitu, aplikovali naučené dovednosti 

v rámci všedních denních činností (např. trénink mobility v domácím prostředí, 

transport veřejnou dopravou apod.) a celkově zvýšili svou fyzickou kondici a sociální 

interakci v rámci kruhových tréninků, volnočasových a dalších skupinových aktivit. 

Kromě základních fyzioterapeutických postupů byly v rámci intenzivního programu 

mCIMT využity i moderní systémy pro funkční elektrostimulaci (neurostimulátor 

WalkAide) a pro přístrojový trénink stability. V rámci programu speciálního denního 

stacionáře Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze byl na základě 

podrobného vstupního vyšetření každému z celkového počtu 10 pacientů sestaven 

individuální terapeutický plán, díky němuž se v průběhu programu, ale i s tříměsíčním 

odstupem po jeho ukončení, podařilo dosáhnout kladných terapeutických výsledků.
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PRISM ADAPTATION TREATMENT (PAT)

RESULTS

CONCLUSION

The U test revealed a significant reduction of SN symptoms on both BT and CBS, p values <

.01. One of all the patient reported adverse effects on NP.

The study provided a promising preliminary evidence for the effectiveness of KF-PAT in

reducing symptoms of SN. The treatment procedure was well tolerated by patients as

everyone completed the 10-session course. A future randomized controlled study will be

feasible under current circumstances.

BACKGROUND AND AIMS

METHOD

Spatial neglect (SN) has been known as one of the most common disorders after

acquired brain injury (ABI) with the prevalence of 30-50% in acute-to-subacute post

stroke stages and 30% after traumatic brain injury (TBI). Prism adaptation treatment

(PAT) has been shown effective in improving neglect symptoms. We used portable

PAT kit and treatment protocol (KF-PAT) from a collaborator (Dr. Chen) and aimed to

evaluate its feasibility and effectiveness. The purpose of this study was to generate

pilot information in order to plan and implement a future randomized control study.

The total of 17 SN patients at the Rehabilitation Center Kladruby received a 10-session

PA treatment. The treatment was three sessions a week with 30 minutes per session

with 120 pointing tasks performed. The primary outcome measures were the Bells

Test (BT) and the Catherine Bergego Scale (CBS) administered immediately before and

after the treatment. The Nausea Profile (NP) was administered to evaluate potential

adverse effects.

DEMOGRAPHICAL CHARACTERISTICS

OF PAT PATIENTS (N = 17)

Clinical Variables Average (SD)

Age (years)

Sex (male)

Time post ABI (days)

Neglected side (Left)

Subtype of ABI

Cortical ischemic stroke

Intracerebral haemorrhagic stroke

Traumatic brain injury

56 (10)

76 %

84 (42)

82 %

47 %

41 %

12 %

PRISM ADAPTATION TREATMENT

IMPROVES SPATIAL NEGLECT: A PRELIMINARY STUDY

Jakub Petioky ; Kristyna Hoidekrova1 1Tomas Vilímovsky ; ;Peii Chen ; Pavel Harsa1,2 3 2

1/   Rehabilitation Department, Rehabilitation Centre Kladruby, Kladruby, Czech Republic

2/   Department of Psychiatry, First Faculty of Medicine Charles University, Prague, Czech Republic

3/   Kessler Foundation, New Jersey, USA

STUDY INCLUSION TREE

Prism adaptation
treatment

n = 17

Unable to
participate

n = 2

Spatial
neglect

No spatial
neglect

n = 41n = 19

Patient
screened

n = 60

BELL TEST

Before After

CBS

U test

23.5 (7.9) 28.5 (5.5) p = 0.002

6.5 (5.5) 3.6 (4.0) p = 0.001

MOTOR ASSESSMENT SCORE - AVERAGE (SD)

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

Before AfterBefore

CBS
Mean

Mean ± SE

Mean ± SD

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

Before After

BELL TEST
Mean

Mean ± SE

Mean ± SD
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PRIZMATICKÁ ADAPTACE TERAPIE

VÝSLEDKY

ZÁVĚR

U-test analýza dat BT a škály CBS odhalila významné snížení symptomů SN s hodnotou

p < 0,01. Vedlejší nepříznivý efekt dle NP byl zaznamenám pouze u jednoho pacienta,

pacient byl nicméně schopen blok terapií dokončit.

Studie poskytla počáteční evidenci dat účinku KF-PAT ke snížení symptomů SN. Průběh

terapie byl pacienty dobře snášen a každý z nich dokončil všech 10 tréninků. Pilotní projekt

prokázal a ověřil proveditelnost designu plánované randomizované studie, která bude

následovat.

ÚVOD A CÍLE

METODA

Prostorový neglekt (SN) je znám jako velmi častá porucha po získaném poškození
mozku (ABI) s prevalencí 30 – 50% pacientů v akutní až subakutní fázi po iktu a až 30%
pacientů po traumatickém poškození mozku (TBI). Prizmatická adaptace (PAT) se
ukázala jako účinná terapie zlepšení symptomů neglektu. Pro náš protokol jsme
použili přenosný set pro prizmatickou adaptaci a protokol (KF-PAT) od
spolupracovníka Dr. Chena a zaměřili jsme se na hodnocení účinku a proveditelnosti
studie. Účelem tohoto pilotního projektu bylo vytvořit základ pro naplánování
a zavedení budoucí randomizované studie.

Studie se zúčastnilo 17 pacientů s diagnostikovaným SN v Rehabilitačním ústavu
Kladruby, kteří absolvovali 10 tréninků prizmatické adaptace. Tyto tréninky probíhaly
3x týdně po dobu 30 minut za účelem dosažení 120 cílených dotykových úkonů během
jedné terapie. K primárnímu hodnocení jsme použili Bell Test (BT) a škálu Catherine
Bergego Scale (CBS) před a po ukončení bloku terapie. K hodnocení potenciálních
nepříznivých efektů byl použit dotazník Nausea Profile (NP).

DEMOGRAFICKÁ CHARACTERISTIKA
PAT PACIENTŮ (N = 17)

Klinické proměnné Průměr (SD)

Věk (v letech)

Pohlaví (mužské)

Doba po poranění mozku (ve dnech)

Strana neglektu (levá)

Typ ABI

Kortikální ischemická cévní mozková příhoda

Intracerebrální hemoragická mozková příhoda

Traumatické poškození mozku

56 (10)

76 %

84 (42)

82 %

47 %

41 %

12 %

PRIZMATICKÁ ADAPTACE - MOŽNOST ZLEPŠENÍ 
SYMPTOMŮ NEGLEKTU: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

Jakub Pětioký ; Kristýna Hoidekrová1 1Tomáš Vilímovský ; ;Peii Chen ; Pavel Harsa1,2 3 2

1/
2/   Psychiatrické oddělení, 1. lékařská fakulta University Karlovy, Praha, Česká republika
3/   Kessler Foundation, New Jersey, USA

Rehabilitační oddělení, Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby, Česká republika

DESIGN STUDIE - VSTUPNÍ KRITÉRIA

Léčba prizmatické
adaptace

n = 17

Neschopnost
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n = 2

Prostotový
neglekt

Bez prostorového
neglektu

n = 41n = 19

Celkový počet
pacientů - screening

n = 60
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ROBOT-ASSISTED THERAPY IN PATIENTS AFTER STROKE

Oktabcova A.   l   Department of Rehabilitation Medicine, First Faculty of Medicine and 

General University Hospital, Charles University in Prague (CZE)

Modern technology and robotic devices in rehabilitation give hope to improve 

rehabilitation outcomes in patients diagnosed with I60-I69 diagnoses. We 

acknowledged a gradual increase in number of stroke survivors in recent years. Data 

from the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic showed 

that in 2003-2010 the number of hospitalized patients with I60-I69 diagnoses 

decreased by nearly 7,000. In these patients, diagnosed with I60-I69, there was 

a decrease in the number of hospitalizations in 2003 compared to 2010 by more than 

3,000 hospitalizations. However, the amount of annually awarded disability pensions 

in patients with these diagnoses (I60-I69) remains, with or without fluctuations, 

approximately the same, i.e. around 300 cases per year and similarly (except year 

2003), the ratio of hospitalized and deceased in these diagnoses is the same. These 

data suggest that it is necessary to create new treatment and rehabilitation procedures 

in diagnoses I60-I69.

One of the robotic devices for rehabilitation of hand is Amadeo, which is based on an 

endoscope effector without an exoskeleton, which allows the functional finger 

movement therapy and motivational feedback. It provides passive, assisted but also 

active and interactive therapy.

The aim of this one month follow-up study was to demonstrate the sustainability of 

improved functions of hand after a month of intense Amadeo therapy.We investigated 

the range of motion, muscular force of the push and the functional motorics of the 

hand.

The inclusion criteria were: preserved cognitive function, preserved finger mobility, 

maximally moderate degree of spasticity according to the Ashworth scale, intact deep 

sensation of the upper limb. We accepted 12 patients after stroke in chronic phase into 

this study. Improvements and sustainability of improvements of function mentioned 

above were determined by standardized tests: Jebsen Taylor Hand Function Test, Jamal 

Dynamometer, Finger Movement (Goniometry) at time 0 (before intervention), after 

a series of therapies (for one month , 3 times a week) and at one month follow-up.

The results of the study did not show that improvements (ranges of finger movements, 

muscular strength of fingers and hand function) persisted for one month after the end 

of therapy. However, according to the subjective opinions of the study participants, the 

use of Amadeo in the robot-assisted hand therapy of the upper limb in patients after 

stroke in the chronic phase could be described as explicitly visualized motivational 

feedback that have a very positive evaluation from patients.



MODIFIED CONSTRAINT INDUCED MOVEMENT THERAPY FOR 

FUNCTIONAL LOWER LIMB THERAPY IN ACQUIRED BRAIN 

INJURY PATIENTS

A. Oktábcová   l   Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova (ČR)

Moderní technologie a robotické přístroje v rehabilitaci dávají naději na zlepšení 

výsledků rehabilitace u pacientů s diagnózami I60-I69. V posledních letech bylo 

zaznamenáno postupné zvyšování přeživších po cévní mozkové příhodě. Data Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky ukazují informace, že v letech 2003-2010 klesl 

počet hospitalizovaných pacientů s diagnózami I60-I69 téměř o 7000. Jedná-li se o tuto 

skupinu pacientů, tj. I60–I69, pak bylo ve stejném období zaznamenáno snížení v počtu 

hospitalizací v porovnání let 2003 a 2010 o více jak 3000 hospitalizací. Množství ročně 

přiznaných invalidních důchodů u pacientů s těmito diagnózami (I60-I69) však, 

s většími či menšími výkyvy, zůstávají přibližně stejné, tj. okolo 300 případů ročně 

a podobně setrvává (až na rok 2003) stejný i poměr hospitalizovaných a zemřelých 

v těchto diagnózách. Z těchto údajů je nezbytné vytvoření nových postupů léčby 

a rehabilitace v diagnózách I60-I69. 

Jedním z robotických přístrojů pro rehabilitaci ruky je Amadeo, který je založený na 

koncovém efektoru bez exoskeletu, umožňující funkční pohybovou terapii prstů 

a motivační zpětnou vazbu. Poskytuje pasivní, asistovanou, ale i aktivní a také 

interaktivní terapii.

Cílem follow up studie bylo prokázat udržitelnost zlepšených funkcí po měsíční 

intenzivní terapii na přístroji Amadeo, i po měsíci od ukončení terapie. Jako zkoumané 

funkce byly zvoleny rozsah pohybu, svalové síly stisku, funkční motoriky ruky.

Pro zařazení do studie museli pacienti splňovat stanovená kritéria (zachovalé kognitivní 

funkce, zachovalá pohyblivost prstů, maximálně středně těžký stupeň spasticity dle 

Ashworth škály, neporušené hluboké čití HK). Do studie, bylo zařazeno 12 pacientů po 

CMP v chronické fázi. Hodnocení zlepšení a udržitelnost zlepšení daných funkcí bylo 

provedeno pomocí standardizovaných testů, ke zjištění funkční motortiky horní 

končetiny (Jebsen Taylor Hand Function test), svalové síly stisku (Jamar Dynamometr), 

rozsahu pohybu v prstech (Goniometrie) před a po sérii terapií (jeden měsíc, 3x týdně) 

a poté znova po jednom měsíci od ukončení intenzivní terapie. 

Výsledky studie neprokázaly, že zlepšení (rozsahů pohybů prstů, svalové síly prstů 

a funkčnosti ruky) přetrvalo i po měsíci od ukončení terapie. Přesto je nutno 

poznamenat, dle subjektivních názorů účastníků studie lze použití přístroje Amadeo 

v roboticky asistované terapii ruky horní končetiny pacientů po CMP v chronické fázi 

shrnout, jako explicitně vizualizovanou motivační zpětnou vazbu, kterou pacienti 

hodnotí velmi pozitivně.
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