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PREFACE

PŘEDMLUVA

We set to the professional public the collection of abstracts presented in 

the V. Kladruby Symposium on Interdisciplinary Neurorehabilitation, which 
st ndtook place in the Rehabilitation Centre Kladruby u Vlasimi on 1  and 2  

November 2018.

Authors of the abstracts are also authors of presentations and their 

names are written by each text. We translated foreign presentations to 

Czech language and Czech authors translated their presentations to 

English language themselves.

We hope, that this collection and other on-line presentations will help to 

knowledge about range and contents of symposiums, which are organized 

annually. 

Předkládáme odborné veřejnosti sborník abstrakt z přednášek 

a prezentací na V. kladrubském neurorehabilitačním symposiu, které se 

konalo v Rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi ve dnech 1. a 2. 

listopadu 2018.

Autory jednotlivých textů jsou autoři prezentací a přednášek uvedení 

u každého textu. U zahraničních přednášek jsme pořídili překlady do 

českého jazyka, u přednášek českých odborníků si překlad pořídili sami 

autoři.

Doufáme, že tento sborník napomůže spolu s dalšími on-line 

prezentacemi většímu povědomí o rozsahu a obsahu symposií, která 

pořádáme každoročně.
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HOW TO USE THIS PDF

JAK PRACOVAT S TÍMTO PDF

Click on the title of the item in the Table of contents of this publication to 

move to the selected abstract.

Click on the black triangle with the page number to move back to the Table of 

contents of this publication.

Click on the icon in the table of Specialization (next page) to move to the first 

abstract focused on selected specialization. Click on the icon of specialization 

at the page with abstract to move to the next item. After the last item you will 

going back to the list of Specializations. If you are most interested in any of 

specializations, this functionality is designet just for you.

Kliknutím na název příspěvku v obsahu publikace se přesunete na vybraný 

abstrakt.

Kliknutím na černý trojúhelník s číslem stránky u jednotlivých příspěvků se 

přesunete zpět na obsah publikace.

Kliknutím na ikonu v seznamu specializací na následující stránce se 

přesunete na první příspěvek vybrané specializace, kliknutím na ikonu 

u příspěvku na další atd., dokud se nevrátíte na stránku se seznamem. Tuto

funkci oceníte, zajímá-li vás prioritně některá ze specializací, například

logopedie či ergoterapie.
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CAPACITY OF WORKING MEMORY 

IN NATIVE AND FOREIGN LANGUAGE

PRACOVNÍ PAMĚŤ VE VÝKONU MATEŘSKÉ A CIZÍ ŘEČI

S01

P. Kalvach, M. Vogner

Third Faculty of Medicine, Charles University

and Royal Vinohrady Teaching Hospital, Prague (CZE)

Any actual perception is being processed and deposited into the short term memory 

by means of an important phenomenon of working memory. We have analyzed 

working memory using a test of repeating sentences increasing in their length. From 

our previous studies we have known, that the quick and smart adults (university 

students) manage to repeat sentences with up to 30 syllables. If we read the 

sentences /syllables backwords (as senseless), their standard achievement dropped 

to 7 – 8 syllables. At the age of 60 – 70 years the norms decrease to 23 – 28 syllables 

and when read backwards, to 5 – 6 syllables.

Making the same test in a foreign language reveals, that the achieved repetition 

decreases accordingly to the knowledge of the language in each particular proband. 

In 20 fit persons tested the capacity for naming repetition of English sentences 

dropped to 66% of their efficiency in mother language. We have tested some selected 

persons also in German and in Russian. As a measure of the foreign language 

knowledge we have submitted a test for naming 100 pictures. In mother language the 

students manage to name 100 pictures flawlessly within 2 min, 10 sec in average. In 

English their achievement appeared diminished to 80%. In repetition of senseless 

syllables (reading the sentences backwards) the result remains on the equivalent of 

the motherlanguage (see figure on the next page).

The knowledge of a foreign language, represented by the number of successfully 

named pictures, and the ability of working memory to repeat sentences with increas-

ing number of syllables were found in mutual correlation. In the repetition of syllables 

without any meaning prevails no difference between the mother- and foreign 

language.

Conclusion: 

Repetition by means of the sole phonological loop, it is by shear acoustic 

reproduction, does not depend on knowledge of language. On contrary, repetition via 

„recognition – understanding – retention – reproduction“, it is  over the association 

functions of the frontal lobe, decreases in correlation with the lower knowledge of 

language. The „reconstruction repetition“ depends on the capacity of working 

memory, processing speed and the commonality of the elaborated content.
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S01 Aktuální vědomí přenáší percipované skutečnosti do krátkodobé paměti cestou 

důležité paměti pracovní. Tu jsme hodnotili testem opakování vět o narůstající délce. 

Z předchozích analýz jsme věděli, že bystří dospělí (vysokoškolští studenti) dokáží 

zopakovat věty do 30 slabik. Pokud čteme slabiky (jako bezobsažné) pozpátku, klesne 

jejich standardní výkon na nejvýše 7 – 8 slabik. Ve věku 60 - 70 let klesají normy 

zopakovaných smysluplných vět na 23 – 28 slabik, při čtení pozpátku na 5 – 6 slabik.

Provedením stejného textu v cizí řeči klesá výkon probanda úměrně jeho znalosti této 

řeči. U 20 testovaných osob zdatného duševního výkonu klesla kapacita pro zopako-

vání vět v angličtině na 66 % výkonu v řeči mateřské. Testovali jsme vybrané osoby 

také v němčině a ruštině. Jako měřítko znalosti cizí řeči jsme předložili test pojmeno-

vání obrázků. V mateřštině pojmenují studenti 100 obrázků bezchybně průměrně za 

2 minuty 10 sek. V angličtině klesl jejich výkon v pojmenování na 80%. Při repetici 

bezobsažných slabik (vět pozpátku) setrvá výkon na ekvivalentu řeči mateřské (viz 

graf níže).

Mezi znalostí cizí řeči, reprezentované počtem pojmenovaných obrázků a schopností 

pracovní paměti zopakovat věty o narůstající délce, je přímá úměrnost. V opakování 

slabik beze smyslu se výkonnost v mateřské a cizí řeči neliší.

Závěr: 

Repetice cestou výhradně fonologické kličky, tedy čistě akustickou reprodukcí, 

nezávisí na znalosti řeči. Repetice cestou „porozumění – retence – produkce“, tedy 

přes asociační funkce frontálního laloku, se s nižší znalostí řeči úměrně zhoršuje. 

Rekonstrukční repetice závisí na kapacitě pracovní paměti, procesní rychlosti a ob-

vyklosti zpracovávaného obsahu.
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EARLY MOBILIZATION AND REHABILITATION

VČASNÁ MOBILIZACE A REHABILITACE

M. Lippertova-Grunerova; F. Duska; K. Rasova

Rehabilitation clinic and Anesthesiology clinic, Third Faculty of Medicine,

Charles University and Royal Vinohrady Teaching Hospital, Prague (CZE)

S02

Terminus mobilization describes patient manipulation that initiates and supports 

passive or active exercises and aims to improve patients mobility. The term "early 

mobilization" refers to the beginning of mobilization within 72 hours of receipt at the 

intensive care unit. 

The elements of mobilization are divided into three areas: passive mobilization, 

assisted - active mobilizationand active mobilization. These three areas can be 

divided as follows: Passive mobilization: Passive movement of all limbs in all 

physiological directions, passive cycling, passive verticalization, passive transfer to 

the wheelchair. 

Assisted-active mobilization: active movement exercises in the back position with 

manual support, independent mobilization in the bed (upright sitting, turning in bed), 

balance training, assisted cycling. 

Active mobilization: sitting on the edge of the bed, active mobilization to standing 

position, standing exercises, walking without and with aids, active cycling and isotonic 

exercises with aids. 

The specific objectives of early mobilization are to increase / maintain the function of 

skeletal and respiratory muscles and hemodynamic responsiveness. Important 

seems to be also the improvement of central and peripheral blood circulation and 

muscle metabolism. Additional effects could be seen in an increasing cognitive and 

psychological abilities (Well-being), reducing the incidence and duration of delirium 

and improving the quality of life.

Terminus mobilizace popisuje manipulaci s pacientem, která iniciuje a podporuje 

pasivní nebo aktivní pohybové cvičení a má za cíl získat a rozvinout pacientovu 

mobilitu. Pod pojmem včasné mobilizace označujeme začátek mobilizace během 

72 hodin po příjmu na stanici intenzivní péče. 

Prvky mobilizace jsou rozděleny do tří oblastí:  pasivní mobilizace,  asistovaná - aktivní 

mobilizace, aktivní mobilizace. Tyto tři oblasti mohou být rozděleny následujícím 

způsobem: Pasivní mobilizace: pasivní pohyb všech končetin ve všech fyziologických 

směrech, pasivní cycling (lůžkový-bike), pasivní vertikalizace (vertikalizační lehátko), 

pasivní transfer do vozíku / polohovacího křesla. 



S02 Asistovaná aktivní mobilizace: aktivní pohybové cviky v poloze na zádech s manuální 

podporou,  samostatná mobilizace v posteli (vzpřímení do sedu, otáčení v posteli), 

trénink balance, asistovaný cycling. 

Aktivní mobilizace: sed na okraji postele, kontrola trupu, aktivní mobilizace do stoje, 

a Aktivní stoj, pokus cvičení ve stoje, chůze bez a s pomůckami, aktivní cycling, 

izotonické cvičení s pomůckami. 

Konkrétní cíle včasné mobilizace jsou zvyšování / zachování funkce kosterních 

a respiračních svalů a hemodynamické reagibility. Zlepšení centrálního a periferního 

prokrvení a svalového metabolizmu. Zvýšení kognitivních a psychických schopností 

(Well-being) se snížením výskytu a trvání deliria a zlepšením kvality života.
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ADVANCED ROBOTIC THERAPY INTEGRATED CENTERS: 

AN INTERNATIONAL COLLABORATION FACILITATING 

THE APPLICATION OF REHABILITATION TECHNOLOGIES - 

DATA PRESENTATION

ADVANCED ROBOTIC THERAPY INTEGRATED CENTERS: 

PROJEKT MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FACILITUJÍCÍ APLIKACI 

ROBOTICKÝCH TECHNOLOGIÍ - PREZENTACE DAT

J. Petioky

RC Kladruby (CZE)

S03

The application of robot asssisted rehabilitation (RAR) has grown during the last 

decade. While meta-analyses have shown beneficial effects of robotic interventions 

for some patient groups, the evidence is less in others. One important factor leading 

to the lack of conclusive research is the relatively small number of available centers 

and participating patients and consequently the small statistical power of attempted 

studies. Solution could be a multicentric studies, sharing patients datasets and well 

described clinical protocols. Aim of the  Advanced Robotic Therapy Integrated 

Centers (ARTIC) network is a goal of advancing the science and clinical practice of 

rehabilitation robotics. ARTIC project presents analysis of 595 patients with complete 

datasets and patients capacity output after RAR intervention for gait training.

Aplikace roboticky asistované rehabilitace (RAR) pro nácvik lokomoce neustále 

vzrůstá. Meta-analýzy prokázaly benefit RAR pouze pro některé pacientské skupiny, u 

dalších skupin je evidence výrazně nižší. Jedním z faktorů vedoucí k nedostatku 

přesvědčivých výzkumů je relativně malý počet center a účasti pacientů, s nízkou 

produkcí strukturované péče a standardizovaného testování, s následnou nízkou 

statickou silou v nezdařených studiích. Řešením mohou být multicentrické studie, 

sdílení pacientů, testů a dobře popsaných klinických protokolů. Cílem Advanced 

Robotic Therapy Integrated Centers (ARTIC) je přiblížení vědy a klinického prostředí 

RAR a usnadnit převod poznatků vědy do běžného klinického prostředí. Projekt ARTIC 

představuje analýzu 595 pacientů s kompletním sběrem dat a analýzu výkonu 

pacientů po aplikaci RAR pro nácvik lokomoce.
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S04 THERAPEUTIC EFFECT OF FACILITATION PHYSIOTHERAPY, 

FUNCTIONAL ELECTRIC STIMULATION AND FUNCTIONAL 

ELECTRIC STIMULATION COMBINED WITH FACILITATION 

PHYSIOTHERAPY IN PEOPLE WITH MULTIPLE SCLEROSIS

TERAPEUTICKÝ EFEKT FACILITAČNÍ TERAPIE, FUNKČNÍ ELEKTRICKÉ 

STIMULACE A FUNKČNÍ ELEKTRICKÉ STIMULACE KOMBINOVANÉ 

S FACILITAČNÍ TERAPIÍ U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

T. Prokopiusova; M.Pavlikova; M. Markova; N. Hruskova; K. Rasova

Dpt. of rehabilitation, Third Facultry of Medicine, Charles University

and Royal Vinohrady Teaching Hospital, Prague (CZE)

Background: 

Impaired mobility in multiple sclerosis (MS) is often manifested as footdrop which 

causes stumbles, falls, gait instability and decreased gait efficiency. This problem has 

been commonly solved with the use of an ankle–foot orthosis - a passive fixation in 

dorsiflexion with no movement in the ankle.  A recently developed alternative to the 

AFO is the functional electrical stimulation (FES). Even though FES is a promising 

method, the outcomes from previous research are debatable and there are different 

views of evaluating the effects of FES. 

Objective: To evaluate the immediate and persistent therapeutic effect of two 

different kinds of FES using and facilitation physiotherapy on balance and other 

parameters in people with MS. 

Methods: 

46 subjects divided into three groups underwent 2 months-long program. Group 

1 (n=25) underwent facilitation physiotherapy. Group 2 (n=11) used FES in daily life. 

Group 3 (n=10) used FES in daily life after facilitation physiotherapy. Tests on gait 

(2-Minute Walk Test, Timed 25-Foot Walk test, Multiple Sclerosis Walking Scale-12, 

MSWS12), balance (e.g. Berg Balance Scale, BBS, Dynamic Gait Index), mobility (Timed 

Up and Go Test, TUG, Four Square Step Test, Rivermead mobility index and 

Performance scale Mobility), cognition (Symbol Digit Modalities Test, The Fatigue 

Scale for Motor and Cognitive Functions) and subject’s perception (Euroqol-5 

dimensions-5 levels, EQ-5D-5L, Multiple Sclerosis Impact Scale) were used. 

Results: 

Immediately after the program, the patients in all groups improved significantly in 

BBS (mean change 2.2, p=0.0005), TUG (median change -0.6s, p=0.050), MSWS12 

(score -6.1, p = 0.009) and in several aspects of daily life measured by EQ5D5L. The 

overall significant changes in BBS and EQ5D5L components were mainly driven by 

changes in Group 1 and Group 3. Changes persisted in most of the measured 



S04 parameters, in some parameters, there was a change to pre-therapy levels: MSWS12 

(p=0.0077) and EQ5D5L Health today (p=0.0875).  

Conclusions: 

FES improves balance and walking ability, but not more than facilitation 

physiotherapy. FES is more effective when combined with facilitation physiotherapy. 

Úvod: 

Jednou z nejčastějších abnormalit vzorce chůze u roztroušené sklerózy je foot drop 

(tzv. syndrom padající či přepadávající špičky), způsobený oslabením dorzálních 

flexorů a spasticitou plantárních flexorů hlezenního kloubu. Schopnost správného 

udržení aktivní dorzální flexe bývá během swingové fáze krokového cyklu nahrazena 

kompenzační strategií zahrnující sešikmení pánve, hip hiking (elevace pánve na jedné 

straně těla během chůze) a abdukcí kyčelního kloubu s cirkumdukcí. Foot drop 

negativně ovlivňuje stabilitu při chůzi a způsobuje zakopávání, které může vést až 

k pádům (Dapul, 2015).

Celosvětově je foot drop řešen fyzioterapeutickými nebo ortotickými technikami. 

V poslední době se objevila alternativa k peroneální ortéze – funkční elektrická 

stimulace (FES) (Dapul, 2015). Doposud však nebyly různé terapeutické možnosti 

porovnávány. Nebyl také hodnocen terapeutický efekt FES ani její vliv na jiné 

parametry než chůzi. To bylo cílem této studie.

Metoda: 

46 nemocných s RS podstoupilo dvouměsíční terapeutický program: skupina 1 (n=25) 

facilitační terapii Motorické programy aktivující terapii (MPAT), skupina 2 (n=11) FES 

a skupina 3 (n=10) MPAT poté FES. 

Před zahájením program, ihned po ukončení a dva měsíce po ukončení byla vyšetřena 

chůze (2-Minute Walk Test, Timed 25-Foot Walk test, Multiple Sclerosis Walking Scale-

12, MSWS12), rovnováha (Berg Balance Scale, BBS, Dynamic Gait Index), mobilita 

(Timed Up and Go Test, TUG, Four Square Step Test, Rivermead Mobility Index and 

Performance Scale Mobility), kognitivní funkce (Symbol Digit Modalities Test, The 

Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions) a subjektivní vnímání zdravotního 

stavu (Euroqol-5 dimensions-5 levels, EQ-5D-5L, Multiple Sclerosis Impact Scale).

Výsledky: Okamžitý efekt byl prokázán u všech skupin v BBS (průměrná změna 2.2, 

p=0.0005), TUG (průměrná změna -0.6 s, p=0.050), MSWS12 (průměrná změna -6.1, 

p = 0.009) a v několika aspektech EQ5D5L. Změny byly významnější u skupiny 1 a 3. 

Změny přetrvávaly u většiny vyšetřených parametrů, u MSWS12 (p=0.0077) a EQ5D5L 

Health (p=0.0875) signifikantně.  

Závěr:

FES vedla ke zlepšení rovnováhy i chůze, ale ne více než facilitační terapie.
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS HIGH INTENSITY 

REHABILITATION CARE AT RC KLADRUBY, 

CRANIOPROGRAM 2015-2017

VYHODNOCENÍ KRANIOPROGRAMU, INTENZIFIKOVANÁ 

REHABILITAČNÍ PÉČE V RÚ KLADRUBY, 2015-2017

I. Hrubcova

RC Kladruby (CZE)
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The aim of this presentation is the evaluation of the comprehensive rehabilitation 

concept in the Kladruby RC in patients after stroke and brain damage in period from 

July 2015 to December 2017. We set up the indication criteria in cooperation with the 

insurance companies as well as providing of health care and rehabilitation care and 

adequate financial evaluation of the treatment day. 

We established quality cooperation with medical workplaces, which take care for 

patients in acute and subacute phase. Especially with rehabilitation care units, stroke 

units and comprehensive cerebrovascular centres. We are also able to admit patients 

from the surgical units and intensive care units.

The results for 2.5 years objectively demonstrate greater effectiveness of the 

intensified programme (volume, intensity, frequency and complexity) against the 

„standard care“ in the subacute phase of these patients. These results are presented 

in this presentation.

The capacity of the intensified programme was 20 inpatient beds until 2017. At the 

same time we were obligated to take care of inpatients in „control group“. At the 

beginning of 2018 we were allowed to increase to 30 inpatient beds and the „control 

group“ could be terminated. Currently we intensively deal with the Ministry of Health 

and with the insurance companies to create and define a new type of treatment day 

for these patients.

Cílem sdělení je zhodnocení konceptu ucelené rehabilitace v Rehabilitačním ústavu 

Kladruby pro pacienty se získaným poškozením mozku (stavy po cévních mozkových 

příhodách a kraniocerebrálních traumatech) za období 7/2015 – 12/2017. Ve 

spolupráci se zdravotními pojišťovnami jsme nastavili indikační kritéria, systém 

poskytování zdravotní a rehabilitační péče, průběžného a celkového vyhodnocení, ale 

i adekvátního finanční ohodnocení tohoto typu lůžkodne.

Prakticky celorepublikově jsme navázali kvalitní spolupráci s pracovišti, která zajišťují 

akutní a subakutní péči o tyto pacienty, a to jak s rehabilitačními odděleními, tak 

s iktovými centry a komplexními cerebrovaskulární centry. Jsme schopni převzít 



pacienty i z chirurgických oddělení, JIP, ojediněle i z ARO. Máme dobrý kontakt s lůžky 

DIOP a NIP.

Dosavadní výsledky za 2,5 roku objektivně prokazují větší efektivitu intenzifikovaného 

programu (objem, intenzita, frekvence a komplexnost) v subakutní fázi u těchto 

pacientů proti tzv. standardní péči. Tyto výsledky prezentujeme v tomto sdělení. 

Kapacita programu byla do konce roku 2017 20 lůžek pro hlavní skupinu. Současně 

jsme měli povinnost vést adekvátní skupinu kontrolní. Od počátku roku 2018 plynule 

pokračujeme, navýšili jsme se souhlasem zdravotních pojišťoven kapacitu těchto 

lůžek celkem na 30 a byla zrušena kontrolní skupina. V intenzivním jednání s MZČR 

a zdravotními pojišťovnami je vytvoření a definování nového typu lůžkodne pro tyto 

pacienty.

S05
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AN INNOVATIVE APPROACH FOR VESTIBULAR REHABILITATION 

USING UNEXPECTED POSTURAL PERTURBATION

INOVATIVNÍ PŘÍSTUP REHABILITACE VESTIBULÁRNÍHO SYSTÉMU 

S VYUŽITÍM NEČEKANÉ POSTURÁLNÍ PERTURBACE

A. Cohen

MediTouch (Israel)
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It is understood that vestibular function can be damaged due to both central and 

peripheral origin. This innovative method using BalanceTutor system points out 

specific manipulations to rehabilitate vestibular function, such as controlled head 

and eye coordination movement combined with customized postural unexpected 

perturbation during specific stance or gait phase. This method provides a means to 

evaluate and treat both central and peripheral vestibular dysfunction.

Vestibulární funkce může být poškozena v důsledku centrálního i periferního původu. 

Tato inovativní metoda používaná v rámci systému BalanceTutor poukazuje na 

specifické možnosti rehabilitace vestibulární funkce, jako je kontrolovaná koordinace 

pohybu hlavy a očí v kombinaci s přizpůsobitelnou posturální neočekávanou 

perturbací během specifické fáze chůze nebo stoje. Tato metoda poskytuje způsoby 

k vyhodnocení a terapii jak centrální, tak i periferní vestibulární dysfunkce.
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S07 THE IMPACT OF THE ACRAL COACTIOVATION THERAPY 

ON SUBJECTIVE PERCEPTION OF THE OPERATED 

LOWER LIMB AFTER TOTAL HIP JOINT REPLACEMENT

VLIV AKRÁLNÍ KOAKTIVAČNÍ TERAPIE NA SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ 

OPEROVANÉ DOLNÍ KONČETINY PO IMPLANTACI TOTÁLNÍ 

ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU

J. Vagner

Department of Rehabilitation, Přerov Hospital and ACT centrum s.r.o., Prague - Čelákovice,

Centre of Postgraduate Education accredited by the Ministry of Health (CZE)

I. Springrova Palascakova

ACT centrum s.r.o., Prague - Čelákovice, Centre of Postgraduate Education

accredited by the Ministry of Health (CZE)

S. Tomkova

ACT centrum s.r.o., Prague - Čelákovice, Centre of Postgraduate Education

accredited by the Ministriy of Health (CZE) and St. Elisabeth University of Health Care

and Social Work, Bratislava (Slovakia)

Introduction: 

Degenerative changes in weight-bearing joints rank among diseases of civilization of 

the musculoskeletal system. This illness significantly limits patients, mainly their 

mobility, and it finally causes severe pain which they are forced to reduce by means of 

analgesics. In the final stage total replacement of the hip joint is indicated in the 

patients. After implantation the patients suffer from pain caused by the surgery itself 

and that is why immediate convalescence aimed at pain reduction and recovery of 

mobility is necessary. Care for patients in early postoperative stage can be 

undoubtedly called multi-disciplinary since it includes also managed rehabilitation 

led by a qualified physiotherapist.

Aim of the study: 

In this intervention, adaptively randomized, single-blind, prospective and original 

work we dealt with the question whether it is possible to change subjective pain 

perception in patients after total hip joint replacement in acute postoperative period 

by means of managed rehabilitation according to the principles of the Acral 

Coactivation Therapy.

Methodology: 

Thirty patients were divided into two groups by adaptive randomization. Group A 

underwent postoperative rehabilitation according to the principles of the Acral 

Coactivation Therapy. Group B was a control group and worked out according to 

standardized exercises of Středomoravská nemocniční a.s. Přerov (SMN). Before 



surgery and after completion of the managed rehabilitation at the department of 

othopaedics and traumatology of SMN Přerov the patients filled out a modified ACD 

questionnaire.

Monitored parameters: 

Subjective pain perception (VAS), objective pain assessment (dose of used 

analgesics).  

Results: 

The ACD questionnaires showed that Group A used a smaller quantity of analgesics at 

the end of the study in comparison with Group B. Moreover, Group A stated lower VAS 

values.

Conclusion: 

On the basis of the exit values of the ACD questionnaires we claim that managed 

rehabilitation according to the principles of the Acral Coactivation Therapy influences 

subjective pain perception (VAS) in patients after total hip joint replacement. This fact 

reflected also on the level of used prescribed analgesics.

Úvod: 

Degenerativní změny nosných kloubů patří do skupiny civilizačních chorob pohybo-

vého aparátu. Toto onemocnění v konečném stádiu pacienty značně omezuje, 

především jejich pohybové schopnosti a působí jim silné bolesti, které jsou nuceni 

tlumit pomocí analgetik. V konečném stádiu jsou pacienti indikování k operaci totální 

endoprotézy. Po implantaci pacienti trpí bolestmi způsobenými vlastní operací, proto 

je akutní rekonvalescence vedena v duchu snížení bolestí a návratu pohybových 

schopností. Péči o pacienty v brzkém pooperačním období lze bez pochyby nazvat 

multioborovou, řadíme do ní rovněž řízenou rehabilitaci vedenou kvalifikovaným 

fyzioterapeutem.

Cíl studie: 

V této intervenční, adaptivně randomizované, jednou zaslepené, prospektivní, 

původní práci jsme se zabývali otázkou, jestli je možné pomocí řízené rehabilitace 

vedené podle principů Akrální kokaitvační terapie změnit subjektivní vnímání 

operované dolní končetiny u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního 

kloubu v akutním pooperačním období.

Metodika: Třicet pacientů, bylo rozděleno do 2 skupin způsobem adaptivní 

randomizace. Skupina A absolvovala pooperační rehabilitaci podle principů Akrální 

koaktivační terapie. Skupina B fungovala jako kontrolní skupina, ve které pacienti 

cvičili podle standardu SMN Přerov. Pacienti vyplnili před operací a po ukončení řízené 

rehabilitace na ortopedicko-traumatologickém oddělení SMN Přerov (10 pooperační 

den) upravený ACD dotazník.
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Sledované parametry: 

Subjektivní hodnocení bolesti (VAS), objektivní hodnocení bolesti (stupeň užívané 

analgetizace).

Výsledky: 

Podle výsledků z ACD dotazníků jsme zjistili, že skupina A užívala na konci studie 

menší množství analgetik v porovnání se skupinou B. Skupina A rovněž udávala nižší 

hodnoty VAS.

Závěr: 

Na základě výstupních hodnot ACD dotazníků si dovolujeme tvrdit, že řízená 

rehabilitace vedená podle principů Akrální koaktivační terapie má vliv na subjektivní 

vnímání bolesti (VAS) u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. 

Tento fakt se projevil i na stupni užívané analgetizace, kterou pacienti po operaci 

dostávali.
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ALPHA HANDBIKE TRAINER NOT ONLY FOR DISABLED - 

FROM GARAGE STRAIGHT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT

ALPHA HANDBIKE TRENAŽÉR NEJEN PRO HENDIKEPOVANÉ - 

Z GARÁŽE DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

H. Volf; T. Pchalek; J. Ouvin

Cesta za snem, z.s., Prague (CZE) - NGO/NNO
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From garage to the European Parliament. This is a short story of an unique Alpha 

trainer for people especially with motion disabilities. Wheelchair users all around the 

world now can train and race in augmented reality thanks to a purely Czech handbike 

trainer. Comparing to other stationary training machines, the Alpha Trainer is specific, 

because the movement on it is not isolated. When pedaling using your hands, the 

complete muscles of the upper limbs, the trapezium, the lower back and passively the 

inner stabilization system in the area of the loin and abdominal muscles, which are 

essential for everyday living and functioning, are significantly involved. The Alpha 

trainer is great especially for beginner handbikers who, either because of their 

experience or because of the initial weak physical condition, do not dare to get on 

busy roads.

Z garáže do Evropského parlamentu. To je ve zkratce příběh unikátního Alpha 

trenažéru. Vozíčkáři po celém světě spolu nyní mohou trénovat a závodit v augmen-

tované realitě díky ryze českému handbike trenažéru. Oproti jiným stacionárním 

cvičícím strojům je Alpha trenažér specifický v tom, že pohyb na něm není izolovaný. 

Při točení rukou dochází k zapojení kompletních svalů horních končetin, trapézů, 

zadních ramen a pasivně posléze i vnitřního stabilizačního systému v oblasti beder 

a břišních svalů, které jsou nejen pro vozíčkáře velmi zásadní pro každodenní žití 

a fungování. Alpha trenažér je skvělý zejména pro začínající handbikery, kteří si buď 

kvůli zkušenostem, a nebo díky počáteční slabé fyzické kondici netroufnou vyjet na 

vytížené komunikace.
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INTRODUCTION OF NEW BTL PRODUCTS

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH PRODUKTŮ BTL

B. Kroon; T. Svoboda

BTL, Prague (CZE) - Commercial Speech / Firemní přednáška
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We provide dynamic custom-fit movement devices that give those who have limited 

or no ability to move by themselves the opportunity to participate in daily activities. 

Interaction with others in a standing position, and with the ability to move, facilitates 

inclusion and the sense of accomplishment. Furthermore, replacing sedentary 

behaviour with exercise and physical activity reduces the risk of negative health 

outcomes. In addition, movement in a standing and corrected position prevents 

diagnosis-related complications. We coach and advice individually; sharing 

knowledge and custom-fit aids for a joyful experience and optimised outcome.

Poskytujeme dynamické, pohybové zařízení, které můžeme připravit na míru těm, 

kteří mají částečně nebo úplně omezenou hybnost a přinášíme jim možnost znovu se 

zapojit do běžných denních činností. Interakce s ostatními v pozici stoje a s možností 

pohybu pomáhá při začlenění a posiluje smysl pro úspěch. Navíc nahrazením 

sedavého způsobu cvičením a fyzickou aktivitou se snižuje riziko negativních 

zdravotních dopadů. Navíc pohyb vestoje a ve správné pozici zabraňuje komplikacím 

spojených s diagnózou. Koučujeme a radíme individuálně; sdílení znalostí a pomůcek 

přizpůsobených na míru pro radostný zážitek a optimální výsledek.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF COGNITIVE REHABILITATION 

IN PATIENTS WITH PARKINSON´S DISEASE: PILOT DATA

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY KOGNITIVNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ

S PARKINSONOVOU NEMOCÍ: PILOTNÍ DATA

Vladimira Plzakova

Laboratory for Neuropsychology, Department of Neurology and Centre of Clinical 

Neuroscience, First Faculty of Medicine, Charles University and General Teaching 

Hospital, Prague and Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

Tomas Nikolai

Memory Disorders Clinic, Department of Neurology, Second Faculty of Medicine, Charles 

University and Motol Teaching Hospital, Prague and Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

Daniela Enström

Laboratory for Neuropsychology, Department of Neurology and Centre of Clinical 

Neuroscience, First Faculty of Medicine, Charles University and General Teaching 

Hospital, Prague (CZE)

P01

Background:

Mild cognitive impairment in Parkinson's disease (PD) can be particularly 

characterized by disruption of executive functions, attention and working memory. 

These changes may already occur in the early stages of the disease. Cognitive 

rehabilitation (CR) is one of the non-pharmacological approaches to alleviate or 

compensate for cognitive deficits. The goal of CR is to delay the onset of cognitive 

changes.

Participants:

Participants with PD (n = 16) underwent a neuropsychological examination to 

distinguish the presence of mild cognitive impairment. Four women and four men 

were included in the experimental group (n = 8), the average age of participants was 

68.1 years, the average length of education 15.6 years, the average score in DRS-II = 

140.9, 3 participants with freezing. Four men and four women were included in the 

control group (n = 8), the average age of participants was 65.6 years, the average 

length of education 15 years, the average score in DRS-II = 141, 3 participants with 

freezing. 

Design:

The single-blind randomized pilot study compares the effect of CR (experimental 

group) against relaxation therapy (control group). Both types of interventions were 

carried out in groups, once a week for 60 minutes for 12 weeks. The control group 

underwent only relaxation therapy. The experimental group went through CR to train 

cognitive functions in the context of daily activities. The participants of the 

experimental group also performed exercises at home. 
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P01 Results:

CR had a positive effect on the improvement of memory functions. Significant 

improvement was demonstrated in learning (p= .012), retention (p = .044), delayed 

recall (p = .020), memory capacity for verbal material (p = .012). 

Conclusion:

The pilot study supports the feasibility of CR in clinical practice and its positive contri-

bution to the memory performance in short-term perspective of patients with PD.

Východiska:

Mírná kognitivní porucha u Parkinsonovy nemoci (PN-MCI) je charakterizována 

narušením exekutivních funkcí, pozornosti a pracovní paměti. Kognitivní deficit se 

u pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) může objevit již v raných stádiích nemoci.

Kognitivní rehabilitace (KR) je jedním z nefarmakologických přístupů zacílených na

zmírnění nebo kompenzaci kognitivního deficitu u PN. Cílem KR je oddálit počátek

kognitivních změn a možnou konverzi do syndromu demence.

Metody:

Respondentům s PN (n = 16) bylo administrováno neuropsychologické vyšetření 

zaměřené na zjištění přítomnosti mírné kognitivní poruchy. Respondenti byli 

náhodně rozděleni do dvou skupin. Do experimentální skupiny (EXP) byli zařazeni 

4 muži a 4 ženy (n = 8), průměrný věk respondentů byl 68,1 let, průměrná délka 

vzdělání byla u respondentů EXP 15,6 let, průměrný celkový skór ve screeningovém 

testu Mattis Dementia Rating Scale (DRS-II) byl 140,9, u 3 respondentů EXP byl 

identifikován freezing. Do kontrolní skupiny (CON) byli zařazeni 4 muži a 4 ženy (n = 8), 

průměrný věk respondentů CON byl 65,5 let, průměrná délka vzdělání = 15 let, 

průměrný skór DRS-II = 141,3, tři respondenti s freezingem.

Jednostranně zaslepená randomizovaná pilotní studie komparuje proveditelnost 

a efektivitu kognitivní rehabilitace ve srovnání s relaxační terapií. Oba typy intervencí 

probíhaly skupinově, vždy 1x týdně 60 minut, po dobu celkem 12 týdnů. Respondenti 

CON podstoupili relaxační terapii s prvky muzikoterapie a arteterapie. Respondenti 

EXP popostoupili kognitivní rehabilitaci zaměřenou na nácvik kompenzačních 

a restorativních strategií v kontextu běžných denních aktivit. Mezi jednotlivými 

setkáními respondenti EXP plnili domácí cvičení zaměřená na procvičování 

kognitivních funkcí.

Výsledky:

Signifikantní zlepšení bylo u respondentů EXP prokázáno ve schopnosti učení 

(p= ,012), retenci (p= ,044), oddáleném vybavení (p= ,020), významně se zvětšila 

kapacita paměti pro verbální materiál (p= ,12). Respondenti CON se signifikantně 

zlepšili ve schopnosti učení (p= ,012), kapacitě paměti pro verbální materiál (p= ,12), 

oddáleném vybavení (p= ,04), kapacitě paměti pro neverbální materiál (p= ,12).
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P01 Závěr:

Výsledky pilotní studie podporují proveditelnost KR, efekt tohoto typu intervence je 

zatím nespecifický. Další typy intervencí mohou být pro stimulaci kognitivních funkcí 

u PN také efektivní. Pro potvrzení specifického efektu KR je třeba longitudinálního

sledování a rozšíření kohorty experimentálního souboru.
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Nowadays frequent development of telemedicine solutions in various healthcare 

sectors opens the door to control and transfer patients´ data remotely. Current 

telemedicine systems for home-based monitoring are focused mainly on self-

management of chronic diseases, such as diabetes, cardiovascular disease or COPD. 

An example of such a system in the Czech Republic is the Diani system, currently 

developed for patients with diabetes or hypertension.

The level of physical activity is one of the parameters that can be monitored within the 

self-management of these patients as well. Using activity trackers to monitor physical 

activity on a daily basis in patients with walking stereotype disorder could mean more 

effective treatment and better control over these patients from distance. However, 

the accuracy of commonly used pedometers in such population is not yet clear.

The aim of the study running in the Rehabilitation Center Kladruby is, therefore, to 

evaluate the accuracy and reliability of data gathered from wearable activity trackers 

used by patients with various walking stereotype disorders, based on the type of 

functional disorder of the patient, the type of orthopedic aid used during walking and 

the location of the device on the body.

Patients involved into the study are equipped with 5 trackers placed on different parts 

of the body, while performing a standard walking test. The accuracy of the stepcounts 

tracked by the sensors is compared with number od steps manually measured by the 

observer.
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So far, 10 patients were measured, of which 9 had a deviation in the number of steps 

of at least one sensor <4 %, and in case of 1 patient the error rate for all sensors was 

higher than 11 %.

In case of confirmation of the ability of these devices to monitor physical activity in 

patients with defined walking disabilities, their usability can be further tested within 

a homecare environment, using the telemedicine system with online monitoring of 

measured data.

S ohledem na masivní rozvoj telemedicíny v různých odvětvích zdravotní péče 

v současnosti vznikají systémy pro zajištění přenosu pacientských dat na dálku. 

Domácí monitorace pacientů s využitím telemetrických prostředků se nejčastěji 

vyskytuje v oblasti léčby chronických onemocnění jako je diabetes, kardiovaskulární 

choroby nebo CHOPN. Příkladem takového systému v ČR je systém Diani, vyvíjený 

aktuálně pro pacienty s diabetem či hypertenzí.

Míra fyzické zátěže je jedním z parametrů, který lze v rámci self-managementu těchto 

pacientů také sledovat. Využití activity trackerů pro sledování fyzické zátěže v průběhu 

dne u pacientů s poruchou chůzového stereotypu by mohl znamenat efektivnější 

léčbu a kontrolu nad těmito pacienty v distanční péči. Přesnost měření běžně 

používaných krokoměrů u takovýchto pacientů však není doposud zcela 

jednoznačná.

Cílem studie probíhající v RÚ Kladruby je zhodnotit přesnost a spolehlivost měření 

nositelných activity trackerů u pacientů s různým aktuálním chůzovým stereotypem v 

závislosti na typu funkční poruchy pacienta, typu používané ortopedické pomůcky 

během chůze a lokace zařízení na těle.

Pacienti jsou v rámci standardního chůzového testu vybaveni 5-ti krokoměry 

umístěnými na různých částech těla. Přesnost v počtu kroků snímaná skrze tyto 

senzory je porovnávána s manuálně měřeným počtem kroků přihlížející osobou.

Dosud bylo naměřeno 10 pacientů po CMP s různým chůzovým defektem a 

používanou ortopedickou pomůckou, z nichž 9 vykazovalo odchylku v počtu kroků 

alespoň u jednoho senzoru <4 % a u 1 pacienta byla nejnižší naměřená chybovost 11 

%. Rychlost chůze se pohybovala v rozmezí 0,4 – 1,5 m/s.

V případě potvrzení schopnosti těchto zařízení monitorovat fyzickou aktivitu u 

pacientů s definovaným chůzovým postižením bude možné jejich použitelnost dále 

testovat již v rámci distanční péče s využitím telemedicínského systému s podporou 

online sledování měřených dat.

P02



POSSIBILITIES OF USING TELEMEDICINE TOOLS FOR 
DISTANCE SUPPORT OF PATIENTS AFTER STROKE

A. Holubová1,2, D. Hrabec1, J. Mužík1,2, J. Pětioký3

The participants are equipped with 5 activity trackers (Fitbit Alta HR, Xiaomi miBand 2) placed on different parts of the body, while
performing 70 meters long standard walking test in the corridor.
The accuracy of the sensors is compared with number of steps manually measured by an observer equipped with a tally counter.

Results

Introduction
Nowadays frequent development of telemedicine solutions in various healthcare sectors opens the
door to control and transfer patients´ data remotely. Current telemedicine systems for home-based
monitoring are focused mainly on self-management of chronic diseases, such as diabetes,
cardiovascular disease or COPD. An example of such a system in the Czech Republic is the Diani
system, currently developed for patients with diabetes or hypertension (Fig 1).
The level of physical activity is one of the parameters that can be monitored within the self-
management of these patients as well. Using activity trackers to monitor physical activity on a daily
basis in patients with walking stereotype disorder could mean more effective treatment and better
control over these patients from distance. However, the accuracy of commonly used pedometers in
such population is not yet clear.
Therefore, a pilot study in the RC Kladruby is currently running with the aim to evaluate reliability of
data obtained from common wearable activity trackers used by patients suffering from various
walking stereotype disorders.

So far, data from 10 patients were obtained, of which 9 had a deviation in
number of steps of at least one sensor smaller than 4%. One patient
showed the error rate of 11% and more for all the sensors. This patient
also walked at the lowest speed (see Tab 1).

Methods

1Department of Information and Communication Technologies in Medicine, Faculty of Biomedical Engineering, CTU in Prague, CZE
2Spin-off Company and Research Results Commercialization Center of the First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, CZE

3RC Kladruby, CZE

Anna Holubová, Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství, FBMI ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno. holubann@fbmi.cvut.cz

In case of confirmation of the ability of these devices to monitor physical activity in patients with defined walking disabilities, their usability can be further
tested within a homecare environment, using the telemedicine system with online monitoring of measured data.

Conclusion

Participants involved in the study are primarly represented by patients after stroke, but other injuries
affecting walking stereotype can be also included (e.g. traumatic brain injury).
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A1.1 bilateral disability, 

dg. C.M.T. 2x French stick + 2x AFO 2,45 0,77 waist

A1.2 bilateral disability, 
dg. C.M.T. 2x French stick + 2x AFO 2,52 0,78 waist

B1.1 bilateral disability, 
dg. C.M.T. shoe inserts 5,14 1,06 all

B1.2 bilateral disability, 
dg. C.M.T. shoe inserts 5,48 0,00 ULL, waist

C1.1 L - hemiparesis Single point stick, 
PUSH splint (L) 1,30 34,17 ULL, waist

C1.2 L - hemiparesis Single point stick, 
PUSH splint (L) 1,58 11,24 waist

D1.1 L - hemiparesis Single point stick 2,45 0,00 ULR

D1.2 L - hemiparesis Single point stick 2,57 0,79 LLR, waist

E1.1 L - hemiparesis - 2,93 0,00 LLR

E1.2 L - hemiparesis - 3,15 0,00 LLR, waist

F1.1 L - hemiparesis Single point stick 3,07 0,00 waist

F1.2 L - hemiparesis Single point stick 3,11 0,00 LLL, waist

G1.1 L - hemiparesis - 3,55 0,00 ULR, LLR

G1.2 L - hemiparesis - 3,55 0,00 ULL, waist

H1.1 P - hemiparesis Single point stick 1,73 1,04 LLL

H1.2 P - hemiparesis Single point stick 1,74 3,61 LLL

I1.1 P - hemiparesis - 4,06 0,85 ULR, waist

I1.2 P - hemiparesis - 4,34 0,00 waist

J1.1 P - hemiparesis - 4,67 0,00 LLL

J1.2 P - hemiparesis - 5,04 0,00 LLL, waist

Fig. 1: One-day graphical representation of data gathered from wearable
devices of a patient with diabetes displayed via Diani web app.

Tab. 1: Results from the first 10 patients included into the study. Each patient (A-J) performed 2 measurements.

Fig 2: Fitbit Alta HR.

Fig 3: Example of the accuracy of stepcounts for a given body location resulted from measurements of a patient
with (A) leftside affected hemiparesis and (B) rightside hemiparesis. In both cases the lowest accuracy is

observed on the affected side.
Abbreviations: ULR/L – Upper Limb Right/Left; LLR/L – Lower Limb Right/Left
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PROGRAM OBNOVOVÁNÍ VYBRANÝCH VIZUÁLNÍCH FUNKCÍ 

PO PRÁCI NA PC U TEENAGERŮ
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Novelty of topic:

Millions of people, as well in Ukraine, spend their free time in front of the monitor of 

computer. Annually its quantity is growing, the most part of them is children and 

teenagers. WHO experts state the human organism is not indifferent to work at PC, 

specially vision and central nerve system are the most sensitive.

Aim:

The aim of our work is to establish the character of visual function changes while 

working at the PC and to estimate the efficiency of restorative activities.

Sixty healthy 14-16y senior pupils (120 eyes) with emmetropic refraction but without 

ophthalmic, physical and mental deviation were examined. The visual acuity, contrast 

sensitivity, color and space perception and state of attention were studied by means 

of special methods. The investigation included three series of examination.

Results of the researches:

Performed researches in the experimental group proved the decreasing of visual 

acuity by 7,4% after visual workload the front of the computer monitor. The attention 

is focused on the fact that providing of 15-minute rehab exercises after visual 

workload (1 hours) increased visual acuity by 7,2% so it approched to the baseline. 

The index of contrast sensitivity was growing up to 36, 1± 1,42 and 36,08± 1,65 on the 

right and left eyes respectively after workload. It was found out that the 15-minute 

passive restitution did not significant effect at that index.

The established values shown significant improvement the contrast sensitivity after 

providing of 15-minute exercise complex, the index of contrast sensibility decreased 

and amounted to 31,5± 1,42 in the right eye and 31,7± 1,42 in the left eye. It was noted 

the amplification of red color perception and decreasing of perception of green and 

blue ones after 1 h workload. 15-minute passive restitution and using of rehab 

exercises insignificant influenced on the returning of color perception indexes to 

baseline.

1h work in front of the PC's monitor declined the state of space perception index by 

27%. Short passive restitution of eyes after visual workload practically did not 

change the value of researched index. The providing of rehab exercise complex 
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produced significant increasing of space perception index. The visual 60 min 

workload in front of the PC's monitor leaded to decreasing of attention concentration 

by 46,7% at the senior pupils. 15-minute passive restitution did not significantly 

influence on the state of investigating index. The rehab exercises caused notable 

growing of attention concentration by 43,5%

Conclusions:

So, the indexes of visual function such as visual acuity, contrast sensibility, perception 

of color, per of space and attention state were changed under influence of work in 

front of the PC, but 15 min rehab exercises of proprietary program “Eyesight 

preservation and restoration” approached them to baseline.

Aktuálnost tématu:

Miliony lidí tráví svůj volný čas u počítače a nejinak je tomu i na Ukrajině. Jejich počet 

každoročně roste a nejčastěji jsou jimi děti a teenageři. Dle expertů ze Světové 

zdravotnické organizace (WHO) má práce na počítači vliv na lidský organismus a to 

především na zrak a na centrální nervový systém.

Cíl:

Cílem našeho výzkumu bylo popsat charakter změn  vizuálních funkcí při práci na PC 

a odhadnout účinek obnovovacích činností. Testováno bylo 60 zdravých dětí ve věku 

od 14-ti do 16-ti let (120 očí), které neměly zrakový, fyzický ani mentální deficit. Pomocí 

speciálních metod byly sledovány vizuální ostrost, kontrastní citlivost, vnímání barev 

a prostoru a stav pozornosti. Výzkum zahrnoval 3 série testování. 

Výsledky výzkumů:

Výsledky výzkumů v experimentální skupině prokázaly snižování vizuální ostrosti 

o 7,4% po hodinové zátěži zraku u počítačového monitoru. Zajímavý byl fakt, že

následné provedení 15-timinutového rehabilitačního cvičení, zlepšilo ostrost o 7,2%,

takže se přiblížila výchozím hodnotám.

Index kontrastní citlivosti po zátěži vzrostl na 36, 1± 1,42 a 36,08± 1,65 u pravého 

i levého oka. Bylo zjištěno, že 15 minut pasivní úpravy neprokázal žádný sigifikantní 

efekt na tento index.

Signifikantní zlepšení kontrastní citlivosti však bylo prokázáno po provedení 15-ti 

minutového komplexního cvičení. Index kontrastní citlivosti se snížil a činil 31,5± 1,42 

u pravého oka a 31,7± 1,42 u levého oka. Po hodinové pracovní zátěži bylo

zaznamenáno  zesílení vnímání červené barvy a pokles vnímání zelené a modré

barvy. 15 minut pasivní úpravy a užití rehabilitačního cvičení nemělo významný vliv na

návrat indexu vnímání barev k původnímu stavu.Hodina práce u počítačového

monitoru snížila index schopnosti prostorového vnímání o 27%. Krátká pasivní

úprava očí po zátěži prakticky nezměnila hodnotu zkoumaného indexu. Provedení

komplexu rehabilitačního cvičení významně zlepšilo index prostorového vnímání.

P03
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U dětí dále došlo po zátěži ke snížení pozornosti o 46,7%. 15 minut pasivní úpravy 

nemělo v tomto případě významný vliv, ale díky cvičení významně vzrostla pozornost 

o 43,5%.

Závěr:

Závěrem tohoto výzkumu tedy je, že indexy vizuálních funkcí jako ostrost, kontrastní 

citlivost, vnímání barev, vnímání prostoru a pozornost byly prací u počítačového 

monitoru ovlivněny, ale 15 minut vhodného rehabilitačního cvičení pro zachování 

a obnovu zraku vrátilo hodnoty indexů těchto funkcí do původního stavu.

P03
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The aim of the study was to verify the usability of the mobile therapeutic system 

Homebalance with a biofeedback in the group therapy of patients with vertebral algic 

syndrome as a substitution for individual therapy, analyse the therapeutic effect of 

this group therapy and determine the effect of reducing personnel costs. Design 

therapy was accepted in all patients without adverse effects. The average time 

required to complete a reference dynamic scene was 62 seconds (SD 11.8) for males 

and 65 (SD 18.1) for women. In total, five of the 72 probands had a time higher than 

the reference threshold for healthy populations at the entry test. Time requirement- 

one therapist lead three 30 mins therapeutic units of group therapy in groups 

containing 7 patients (i.e., 21 therapies in total), the number of therapists needed 

decreased by 18 therapists compared to normal individual therapy, i.e. by 86% for one 

Group of patients. The results of this evaluation lead to a new practical application of 

the Homebalance system in group therapy and thus reduction of time personnel 

costs while maintaining therapeutic efficiency (introduction of this type of therapy as 

an alternative to individual Therapy).

A longer study with complementary objective therapeutic tests and a greater volume 

of patients for subsequent data analysis is required to give further recommendations 

and set up therapeutic planning.

Cílem studie bylo ověřit využitelnost mobilního terapeutického systému 

Homebalance na principu biofeedbacku ve skupinové terapii pacientů s vertebro-

genním algickým syndromem jako substituce za individuální terapii, analyzovat 

terapeutický efekt tohoto typu skupinové terapie a zjistit efekt na snížení perso-
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nálních nákladů. Design terapie byl akceptován u všech pacientů bez nežádoucích 

účinků. Průměrný čas potřebný ke splnění referenční dynamické scény byl při vstup-

ním vyšetření 62 vteřin (SD 11,8) u mužů a 65 (SD 18,1) u žen. Celkem pět ze 

72 probandů mělo při vstupním vyšetření čas vyšší, než je referenční mez u zdravé 

populace. Při využití jednoho terapeuta na tři třicetiminutové terapeutické jednotky 

skupinové terapie u skupin obsahujících 7 pacientů (tzn. 21 terapií celkem) se počet 

potřebných terapeutů oproti běžné individuální terapii snížil o 18 terapeutů, tedy 

o 86 % na jednu skupinu pacientů. Výsledky tohoto hodnocení vedou k nové praktické

aplikaci systému Homebalance ve skupinové terapii a snížení časových personálních

nákladů při zachování terapeutické efektivity a monitoringu (představení tohoto typu

terapie jako alternativy k individuální terapii).

Pro vyslovení dalších doporučení a nastavení terapeutického plánování je zapotřebí 

provést delší studii s doplňujícími objektivními terapeutickými testy a zajistit větší 

objem pacientů pro následnou analýzu dat.
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INTRODUCTION

METHODOLOGY AND DESIGN

The aim of this study was to verify usability of mobile biofeedback therapeutic system Homebalan-

ce in group-based therapy, of patients with a diagnosis of vertebral algic syndrome as a substitute

for individual therapy, to evaluate therapeutic effect of this type of group-based intervention and

to evaluate effect on reduction of manpower requirements.

The evaluation was carried out in institutional care at Rehabilitation Center Kladruby (RUK) for rea-

sons of critical assessment and massive Homebalance utilization. For the evaluation of Homeba-

lance system, we used four sets in the group. Maximal number of patients in one group was 7.

The study included patients with a diagnosis of VAS in the subacute and chronic phases, who were

hospitalized in RUK. We included patients with VAS, who were clinically stable, aged 18-60 years,

with ability to maintain standing position for at least 20 minutes and ability to perform required

exercise. A fundamental condition was the active cooperation of the patient and their understan-

ding 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. The

exclusion criteria included blurred vision, severe cognitive impairment or psychiatric disorders,

pregnancy, epilepsy and weight over 150 kg (maximum weight allowed by the manufacturer of

WBB). 73 patients (42 female, 31 male) of average age 58 years (SD 12) were included in the study.

The interactive Homebalance system has been used during diagnosis and therapy. During trainin-

g, the patient stands on the force platform and controls the game scene displayed on the tablet dis-

play by changing the position of their centre of gravity (Figure 1). First, the physiotherapist teaches

patients how to control training scenes by using the correct movement patterns.

V rámci diagnostiky a terapie byl použit interaktivní systém Homebalance pro trénink rovnováhy.

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.

Testing is performed in a position of uncorrected posture (placement of legs on the center of the

platform at waist width) - spontaneous stance. Therapy is performed in a controlled = corrected

postural position (activity of inner balance system, proprioceptive neuromuscular facilitation, cor-

rected pelvis position, corrected head position, centering of shoulder blades, controlled deepened

breath). The assessment of the patient is made using a statokinesiogram and is based on the achie-

ved level of exercise, scoring record in the therapeutic games and the ability to maintain a correc-

ted postural position.

The usability of described system in group-based therapy and adverse effects have been analyzed.

Stability of quiet stance before and after the therapy was statisticaly evaluated, as well as time nee-

ded to complete game-like dynamic reference scene. Impact on manpower requirements was cal-

culated.

MOBILE BIOFEEDBACK LOW COST THERAPY

SYSTEMS FOR HOME, OUTPATIENT

AND INSTITUTIONAL REHABILITATION CARE

J. Petioky , M. Janatova , K. Hana , K. Hoidekrova , A. Velebna1 2 2 1,3 1

2/   Joint Department of Biomedical Engineering Czech Technical University and Charles University, Prague (CZE)

3/  Faculty of physical education and sport, Charles University, Prague (CZE)

1/   Rehabilitation centre Kladruby (CZE)

RESULTS

CONCLUSIONS

The design of therapy was accepted across the patient group without the occurrence of any unde-

sirable side effects. The average time required to complete the standard dynamic scene was 62 (SD

11,8) seconds for men and 65 (SD 18,1) for women during the initial examination. At the initial exa-

mination a total of five of the 73 patients had a time which was higher than the standard for a heal-

thy population (see figure below).

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 after the therapeutic intervention was by 11 seconds (p = 0.0002):

A more significant improvement in time required to complete the reference game (the improve-

ment of dynamic stability) was achieved by patients who performed poorly at the initial examinati-

on and had a scoring record in the therapeutic game which was higher than the standard for a heal-

thy population. Stability examinations showed improvement in laterolateral symmetry. A more sig-

nificant improvement in posture was detected when visual feedback was given.

The group-based intervention has been found feasible and preferred by therapists. With the utili-

zation of 1 therapist in 3 x 30-minutes training units of group-therapy consisting of group of 7 pati-

ents (a total of 21 therapies), the number of therapists needed for regular individual therapy was

decreased by 18 therapists, thus by 86% per one group of patients.

The design of therapy was accepted across the patient group without the occurrence of any unde-

sirable side effects. Improvement in laterolateral distribution of weight and improvement in dyna-

mic stability was observed after therapeutic intervention. The number of therapists needed for

regular individual therapy was notably reduced.

The results of this evaluation lead to practical new application of the Homebalance system in

group therapy, further bringing reduction of manpower and time requirements while maintaining

therapeutic efficacy monitoring (supporting the introduction of this therapy as an alternative to

individual therapy).

To make further recommendations and to set up therapeutic plan, it is necessary to carry out more

detailed study with additional objective therapeutic trials as well as to provide larger patient popu-

lation for subsequent data analysis.
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ÚVOD

METODIKA A DESIGN

Cílem studie bylo ověřit využitelnost mobilního terapeutického systému Homebalance na principu
biofeedbacku ve skupinové terapii pacientů s vertebrogenním algickým syndromem jako substitu-
ce za individuální terapii, analyzovat terapeutický efekt tohoto typu skupinové terapie a zjistit efekt
na snížení personálních nákladů.

Studie probíhala v institucionální péči v Rehabilitačním ústavu Kladruby (RUK), aby bylo možné kri-
tické zhodnocení masivního nasazení systému Homebalance. Pro evaluaci systému Homebalance
jsme využili čtyři sety do jedné skupiny. Maximální počet pacientů v jedné skupině byl sedm.

V rámci diagnostiky a terapie byl použit interaktivní systém Homebalance pro trénink rovnováhy.
Při tréninku pacient stojící na tenzometrické plošině ovládá změnami polohy svého těžiště herní
scénu zobrazenou na displeji tabletu. Nejprve fyzioterapeut naučí pacienty ovládat tréninkové scé-
ny s využitím správných pohybových vzorů. Poté Homebalance plní funkci virtuálního asistenta
terapeuta, který poskytováním přesného zadání a vizuální zpětné vazby v reálném čase zefektivňu-
je motorické učení. Díky této asistenci může fyzioterapeut poskytnout kvalitní individuální terapii
větší skupině pacientů zároveň. V pilotní studii proveditelnosti byla před začátkem terapie na ploši-
ně 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 chronic-
ké fázi, hospitalizovaní v RUK. Zahrnuli jsme pacienty s VAS, kteří byli klinicky ve stabilizovaném sta-
vu, ve věku 18-60 let, schopni samostatného stoje bez opory po dobu minimálně dvaceti minut
a schopností provádět zadané cvičení. 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. Kontrain-
dikační kritéria byly vážná porucha zraku, vážný kognitivní deficit nebo psychiatrická diagnóza,
těhotenství, epilepsie a váha více než 150 kg (maximální zatížení doporučené výrobcem WBB).
73 pacientů (42 žen, 32 mužů) v průměrném věku 58 let (SD=12) byli zařazeni do studie.

V rámci diagnostiky a terapie byl použit interaktivní systém Homebalance pro trénink rovnováhy.
Při tréninku pacient stojící na tenzometrické plošině ovládá změnami polohy svého těžiště herní
scénu zobrazenou na displeji tabletu. Nejprve fyzioterapeut naučí pacienty ovládat tréninkové scé-
ny s využitím správných pohybových vzorů.

V pilotní studii proveditelnosti byla nejprve na plošině provedena standardní dynamická scéna
a diagnostika posturální stability pacienta. Na základě výsledků bylo poté stanoveno zaměření
a nastavena obtížnost terapie.

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, kontrolova-
ný prohloubený dech).
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Hodnocení pacienta je provedeno pomocí statokineziogramu, dosažené úrovně cvičení, scoringu

terapeutické hry a schopnosti udržet korigovanou posturálně kontrolovanou pozici.

Na základě výsledků byla analyzována využitelnost popsaného systému ve skupinové terapii a pří-

tomnost nežádoucích účinků. Stabilita klidného stoje před a po terapii byla statisticky vyhodnoce-

na, stejně jako čas potřebný ke splnění dynamické herní referenční scény. Byl vyhodnocen efekt na

změnu personálních nákladů.

Design terapie byl akceptován u všech pacientů bez nežádoucích účinků. Průměrný čas potřebný

ke splnění referenční dynamické scény byl při vstupním vyšetření 62 vteřin (SD 11,8) u mužů

a 65 (SD 18,1) u žen. Celkem pět ze 72 probandů mělo při vstupním vyšetření čas vyšší, než je refe-

renční mez u zdravé populace.

Při výstupním vyšetření byl u pacientů pozorováno zkrácení času potřebného ke splnění dynamic-

ké referenční scény. Průměrné zlepšení scoringu terapeutické hry bylo o 11 vteřin (p = 0002).

Výraznějšího zlepšení v čase potřebném ke splnění referenční scéně (zlepšení dynamické stability)

dosáhli pacienti, kteří měli při vstupním vyšetření scoring terapeutické 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.

Skupinová terapie byla terapeuty hodnocena jako vhodná a preferovaná. Při využití jednoho tera-

peuta na tři třicetiminutové terapeutické jednotky skupinové terapie u skupin obsahujících 7 paci-

entů (tzn. 21 terapií celkem) se počet potřebných terapeutů oproti běžné individuální terapii snížil

o 18 terapeutů, tedy o 86 % na jednu skupinu pacientů.

Design terapie byl akceptován u celé skupiny pacientů, bez výskytu nežádoucí události. Po terape-

utické intervenci byla pozorována laterolaterální symetrizace stoje a zlepšení dynamické stability.

Počet potřebných terapeutů se snížil oproti konvenční individuální terapii.

Výsledky tohoto hodnocení vedou k nové praktické aplikaci systému Homebalance ve skupinové

terapii a snížení časových personálních nákladů při zachování terapeutické efektivity a monitorin-

gu (představení tohoto typu terapie jako alternativy k individuální terapii).

Pro vyslovení dalších doporučení a nastavení terapeutického plánování je zapotřebí provést delší

studii s doplňujícími objektivními terapeutickými testy a zajistit větší objem pacientů pro násled-

nou analýzu dat.
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RELAXATION-SUPPORTING BREATHING EXERCISE 

IN VIRTUAL REALITY

VYUŽITÍ DECHOVÉHO CVIČENÍ VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ 

NA PODPORU RELAXACE
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Conscious breathing is an integral part of many relaxation techniques, such as yoga or 

meditation. For instance, Pranayama is a type of meditation, where individual 

consciously controls the duration of his in-breath and out-breath. Research shows 

that even short pranayama exercise can effectively boost parasympathetic activity 

and as a result reduce stress and anxiety.

Virtual reality (VR) is becoming popular in a clinical setting, especially as virtual reality 

exposure therapy (VRET) designed for treating specific phobias. There are also VR 

applications that rather passively immerse the individual  into the relaxing artificial 

environment. The goal of our project is to develop biofeedback driven VR game that 

instruct the participants to breath in certain breathing ratios – specifically, 1:1 or 1:2 of 

slow breathing. Participants are asked to synchronize own breathing pattern with 

breathing cycle presented by an avatar in a virtual space. If the participant manages to 

synchronize own breathing with avatars breathing cycle, a change (in the form of 

colours and shapes) is introduced in the VR space in order to reinforce this positive 

behavior. At the same time, the participant is informed about his breathing process 

and thus learns how to perceive better his own physiological processes. 

The poster presents the results of the first pilot study aimed at assessing the effect of 

VR game on self-perceived anxiety.

Vědomé a zaměřené dýchání je součástí mnoha relaxačních technik, jako je jóga nebo 

meditace. Pranayama je jedno z nejpoužívanějších dechových cvičení, během kterého 

jednotlivec vědomě řídí trvání svého nádechu a výdechu. Výzkumy prokázaly, že 

i krátké cvičení pranayamy může účinně zvýšit parasympatickou aktivitu a v důsledku 

toho snížit stres a úzkost. 
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Virtuální realita začíná být v dnešní době hojně využívána v klinickém prostředí, 

nejčastěji jako druh expoziční terapie pro léčbu fobií. Existuje však i řada aplikací, 

které na člověka nechávají pasivně působit relaxační virtuální prostředí. Cílem našeho 

projektu je naopak vytvoření VR aplikace spojené s respiračním biofeedbackem, která 

interaktivním způsobem uživatele instruuje k dodržování určitého poměru vdechu 

a výdechu - v případě naší aplikace se jedná o pomalé dýchání v poměru 1:1 či 1:2. 

Účastníci jsou požádání o synchronizaci vlastního dýchacího rytmu s dýchacím 

rytmem avatara a pokud jsou úspěšní, ve VR prostředí dochází k dalším změnám 

(např. generování nových barev a tvarů). Ty fungují jako motivace, jak dané chování 

posílit. Uživatel je zároveň informován o vlastním dýchacím procesu a tím veden 

k tomu, aby si vlastní fyziologické procesy uvědomoval.

V posterovém sdělení prezentujeme výsledky první pilotní studie zaměřené na 

hodnocení vlivu aplikace na subjektivní úroveň úzkosti u respondentů.
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Design, development, and evaluation of a novel mindfulness-supporting 
VR device 
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Method

Future Directions
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• Mounting evidence has shown the effectiveness of mindfulness based
techniques in treatment of neuropsychiatric disorders (Goyal et al., 2014) 
and in affecting cognitive functions (Lippelt et al., 2014).

• One of the core features of mindfulness training is related to the ability to 
bring one’s attention back to breathing every time the mind starts
wandering. That requires attentional and emotional regulation strategies, 
thus also extensive training.

• Simple paced breathing practices known as Pranayama were shown to 
have positive effect on cardiovascular, respiratory or stress-related
disorders (Goyal et al., 2014; Cooper et al., 2003; Brown, Gerbarg, 2005), 
plus showed immediate effects on complex processes such as cognitive
control and working memory (Yadav and Mutha, 2016).

• VR facilitated meditation can be useful to shield meditators from visual
and auditory distractors while immersing them in relaxing artificial
environment. Recent studies show that VR-enhanced meditation increases
relaxation and the feeling of presence (Kosunen et al., 2016).

• The goal of the current research is to create an application that facilitates
mindfulness skill in a interactive, yet effective way by presenting guided
pranayama breathing exercise coupled with respiration biofeedback and 
applied in an immersive virtual reality environment. 

First pilot study to evaluate the interactive VR application indicates a 
significant difference (t(46) = 6.17, p < 0.001) in anxiety measured before
(M = 35.6, SD = 8.23) and after the 7-minute session (M = 28.6, SD = 
8.62), and pleasure levels (t(46) = -3.53 , p < 0.001) before (M = 6.56, SD 
= 1.64) and after the 7-minute session (M = 7.51 , SD = 1.38).
No significant effects were found with regard to the arousal level.

• To find the best design and the most suitable interface to support future
users device by investigating the added value with increasing complexity
of the VR design

• Investigate how this application can affect mental health, physiological
and cognitive functions of healthy participants and psychiatric patients
(e.g. by manipulating different breathing ratios)

Brown, R. & Gerbarg, P. (2005). Journal of alternative and complementary medicine, 11. 
711-7. 

Cooper, S., Oborne, J., Newton, S., Harrison, V., Thompson, C., Lewis, S., & Tattersfield, 
A. (2003). Thorax, 58(8), 674–679. 

Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M., Gould, N. F., Rowland-Seymour, A., Sharma, R., ... 
and Ranasinghe, P. D. (2014). JAMA internal medicine, 174, 3, pp. 357-368.

Kosunen, I., Salminen, M., Järvelä, S., Ruonala, A., Ravaja, N. and Jacucci, G., (2016). 
Proceedings of the 21st International Conference on Intelligent User Interfaces, 
Sonoma, pp. 208-217

Lippelt, D. P., Hommel, B., & Colzato, L. S. (2014). Frontiers in psychology, 5.
Yadav, G., and Mutha, P. K., (2016). Scientific reports, 6, 37069.

• 47 Healthy young adults (20 females) between the ages 21 and 69 (M = 
36, SD = 12.8) did a single session of the training after filling in the
following questionnaires: The State-Trait Anxiety Inventory (STAI), 
The Affect Grid, State Mindfulness Scale (SMS)

• The person’s breathing signals (respiration rate and effort) were
recorded using a Vernier GO respiration belt, then communicated via 
Bluetooth to computer. The HTC Vive head-mounted glasses device
was used for immersing the user into the VR experience.

• The respiration practice within the training involved inhalation and 
exhalation of air at predetermined rate (1:1) that corresponds to the
movement of the avatar’s wings

→ based on the outcomes from breathing biofeedback, users were
rewarded if synchronizing with given rhythm of breath. Reward was
shown as growing and multiplying mandalas.

Introduction

Graph 1: Mean STAI and Mood Grid scores before (STAI-1, Mood_Grid_Pleasure1) and after (STAI_2, 
Mood_Grid_Pleasure2) the 7-minute session 
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Fig. 2 The figure demonstrates features of presented VR application.

Fig. 1 Participant in process of training with presented virtual reality application in interaction with
breath bio-feedback and the photograph of the Vernier respiration belt. 
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CAN ARCHITECTURE ALLEVIATE FREEZING OF GAIT

IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS?

MŮŽE ARCHITEKTURA ZMÍRNIT FREEZING U PACIENTŮ 

S PARKINSONOVOU NEMOCÍ?

O. Gal

Dept. of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine,

Charles University and General Teaching Hospital, Prague (CZE)
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Background: 

Freezing of gait (FoG) refers to the sudden inability to create effective stepping 

movements despite the intention to walk. FoG significantly affects the patients' fall 

rates, levels of activity and quality of life.

Objective: 

The aim of this study was to explore, what type of visual cueing might be utilized both 

in public spaces (especially pavements) and in some interiors, like that of neurology 

departments or PD specialized nursing homes.

Methods: 

Thirty-three PD patients were recruited (inclusion criteria: adults with PD, HY < 5, 

presence of FoG, absence of severe cognitive impairment). Patients were assessed in 

ON state using MDS-UPDRS, MoCA, Rapid Turns Test, Short FES-I, BDI, STAI X-1 and 

X-2. They also filled out a questionnaire consisting of PADLS, GFQ, fall rates, and the

patients' experiences with the effect of various architectonical settings on their gait.

The patients then walked a 8 meter long track there and back using 6 different floor

patterns (no pattern, real and virtual 50 x 50 cm floor stones, virtual 5 x 5 cm floor

stones, virtual 50 x 50 cm diagonal floor stones and irregular virtual pattern) in

random order in single and dual-task conditions. Spatiotemporal gait parameters

including presence and duration of FoG were recorded and calculated. Afterwards the

patients subjectively evaluated the tracks using an analogue scale.

Results: 

The 33 evaluated PD patients had a median age of 67.5 years, disease duration 

median of 13 years and median HY stage of 2.3. The median of their MDS-UPDRS total 

score was 55.5. The median and mean of the patients' total FoG-Q score was 12 and 

11.6 (SD ± 6) respectively. In single task, we found significant differences in time 

(p= 0.0101), speed (p= 0.0029), number of steps (p= 0.0291) and step length 

(p= 0.0254) between no pattern and real 50 x 50 cm floor stones. Differences in time 

(p= 0.0092), speed (p= 0.0070), number of steps (p= 0.0008) and step length 

(p= 0.0033) were also significant for virtual 50 x 50 cm diagonal floor stones in 

comparison to the transverse ones. Similarly, patients had a significantly increased 
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step length (p= 0.0395) when walking on real 50 x 50 cm floor stones as compared to 

irregular virtual pattern. Finally, there were significant differences in time (p= 0.0160) 

and speed (p= 0.0024) in favour of the virtual 50 x 50 cm transverse floor stones as 

compared to the real ones. Subjectively, significant differences were found only in 

favour of real 50 x 50 cm floor stones as compared to irregular (p= 0.0066) or no 

pattern (p= 0.0136). In dual-task conditions, there were no significant differences 

between any of the floor patterns.

Conclusion: Both real and virtual floor stones that are large enough (50 x 50 cm) and 

transversally oriented might improve several spatiotemporal gait parameters of PD 

patients with FoG in single task conditions. These floor patterns might be easily 

utilized in both public and private spaces and patients should be informed about the 

negative impact of dual tasking during gait.

Úvod: 

Freezing (FoG) označuje náhlou poruchu chůze, při které pacient není schopen 

provést efektivní krok, přestože se snaží jít. FoG má značný negativní dopad na počet 

pádů, celkovou míru aktivity a kvalitu života.

Cíl: 

Cílem této studie bylo prozkoumat, jaký typ zrakových podnětů lze využít jak ve 

veřejných prostorách (zejm. formou vhodných vzorů na chodníku), tak v některých 

interiérech, např. na neurologických klinikách či zdravotně-sociálních zařízeních 

specializovaných na pacienty s Parkinsonovou nemocí (PN).

Metodika: 

Zařadili jsme 33 pacientů s PN (vstupní kritéria: dospělý s PN, HY < 5, výskyt FoG, 

absence těžšího kognitivního deficitu). Pacienti byli vyšetření v ON stavu pomocí 

MDS-UPDRS, MoCA, Rapid Turns Test, Short FES-I, BDI, STAI X-1 a X-2. Dále vyplnili 

dotazník, který zahrnoval PADLS, GFQ, počet pádů, a dotazy na zkušenost s vlivem 

různých architektonických prvků na chůzi. Pacienti poté chodili tam a zpět po dráze 

dlouhé 8 metrů v single a dual-tasku, přičemž se v náhodném pořadí měnil vzor 

podlahy (žádný, reálné a virtuální dlaždice 50 x 50 cm, virtuální dlaždice 5 x 5 cm, 

virtuální diagonální dlaždice 50 x 50 cm a nepravidelný virtuální vzor). Zaznamenávali 

a dopočítávali jsme časoprostorové parametry chůze včetně výskytu a trvání FoG. 

Pacienti nakonec subjektivně zhodnotili všech 6 vzorů pomocí analogové škály.

Výsledky: 

Medián věku pacientů byl 67,5, medián délky onemocnění 13 a medián stádia HY 2,3. 

Medián celkového MDS-UPDRS skóre byl 55,5. Medián a průměr celkového FoG-Q 

skóre byl 12, resp. 11.6 (SD ± 6). V single-tasku jsme mezi žádným vzorem a reálnými 

dlaždicemi 50 x 50 cm zaznamenali signifikantní rozdíly v čase (p= 0.0101), rychlosti 

(p= 0.0029), počtu kroků (p= 0.0291) a délce kroku (p= 0.0254). Signifikantní byly 

rovněž rozdíly v čase (p= 0.0092), rychlosti (p= 0.0070), počtu kroků (p= 0.0008) a délce 

S10
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kroku (p= 0.0033) mezi virtuálními diagonálními dlaždicemi 50 x 50 cm v porovnání 

s dlaždicemi téže velikosti, jen transverzálně orientovanými. Podobně pacienti 

vykazovali větší délku kroku (p= 0.0395) při chůzi po reálných dlaždicích 50 x 50 cm 

oproti nepravidelnému vzoru. Konečně jsme zaznamenali signifikantní rozdíly v čase 

(p= 0.0160) a rychlosti (p= 0.0024) ve prospěch virtuálních dlaždic 50 x 50 cm 

v porovnání s reálnými. V subjektivním hodnocení byly signifikantní rozdíly mezi 

reálnými dlaždicemi 50 x 50 cm v porovnání s nepravidelným (p= 0.0066) nebo 

žádným (p= 0.0136) vzorem. V dual-tasku jsme nezaznamenali žádné rozdíly.

Závěr: 

Jak reálné, tak virtuální dlaždice dostatečné velikosti (50 x 50 cm) a transverzální 

orientace mohou mít pozitivní vliv na časoprostorové parametry chůze u pacientů 

s PN a FoG v single-tasku. Takové dlaždice lze snadno využít při výstavbě jak veřejných, 

tak soukromých prostor. Pacienti by měli být informováni o negativním vlivu dual-

tasku na chůzi.

S10
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EFFECT OF BIMANUAL ROBOTIC ASSISTED THERAPY 

TO PERFORM ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN PATIENTS 

AFTER ACQUIRED BRAIN INJURY: PILOT STUDY

EFEKT VYUŽITÍ BIMANUÁLNÍHO PŘÍSTUPU ROBOTICKY ASISTOVANÉ 

TERAPIE NA PROVÁDĚNÍ BĚŽNÝCH DENNÍCH ČINNOSTÍ U PACIENTŮ 

PO ZÍSKANÉM POŠKOZENÍ MOZKU: PILOTNÍ STUDIE

K. Hoidekrova

Faculty Of Physical Education and Sport of Charles University, Prague

and Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

O. Svestkova

Faculty Of Physical Education and Sport of Charles University, Prague

and Department of Rehabilitation Medicine, First Faculty of Medicine,

Charles University and General Teaching Hospital, Prague (CZE)
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Introduction:

The aim of this study was to evaluate the effect of the bimanual robotic system to 

function of a paretic upper limb in ADL in patients after acquired brain injury. Using of 

both upper limbs is almost always necessary to perform an activity of daily living. But 

conventional occupational therapy techniques use bimanual approach as few as an 

assistive robotic system.

Methods and materials:

The pilot study included 10 patients (age 52.4 ± SD 8.50, 60% men, 70% ischemia, 70% 

right side hemiparesis, 20% moderate paresis, 50% severe paresis, 30% very heavy 

paresis) up to 1 year after stroke (83.9 ±SD 45.13 days) included in an intensive 

rehabilitation program at the Rehabilitation Centre Kladruby.

Pilot evaluation was performed at time T0 before application of the glove and T1 after 

completing therapy. Motor Activity Log (MAL), Motor Assessment Scale (MAS), Box 

and Blocks test (BBt), Action Research Arm Test (ARAT), Motorcity Index (MI), Ashworth 

scale (AS) were used at all times. The bimanual glove therapy took 21 minutes in 15 

reps. The including criteria were to perform 2 activities of MAS and MAL evaluations, 

patients with acquired brain injury up to 1 year and aged 35-65.

Results:

Patients showed an average improvement - 6.7 activities of MAL test, FIM 4.8 points, 

according to ARAT paretic limb by 4.8 points. The greatest improvement was seen in 

the MI, the total score on average increased by 11.4. points and a grip subspace of 4.2 

points.
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Conclusion:

The application of bimanual robotic gloves could be an appropriate complement to 

conventional occupational therapy and also the addition of existing techniques for 

bimanual approach to train coordination and skills in activities of daily living.

Úvod:

Cílem studie bylo zhodnocení efektu bimanuální robotické rukavice na funkci 

paretické horní končetiny u pacientů po získaném poškození mozku. Pro provedení 

většiny běžných denních činností je nezbytné zapojení obou horních končetin. Velmi 

málo konvenčních ergoterapeutických technik však využívá bimanuální přístupy 

v terapii a stejně tak tomu je i u roboticky asistované terapie pro horní končetiny. 

Metoda:

Pilotní testování proběhlo v čase T0 před aplikací robotických rukavic a T1 po 

ukončení terapie. Ve všech časech byly využity testy Motor Activity Log (MAL), Motor 

Assessment Scale (MAS), Box and Blocks test (BBt), Action Research Arm Test (ARAT), 

Motorcity Index (MI), Ashworth scale (AS). Terapie s bimanuální rukavicí trvala 

21 minut v počtu 15 opakování. Vstupní kritéria byla provedení 2 činností z MAS a MAL 

hodnocení, pacienti do jednoho roku od vzniku získaného poškození mozku ve věku 

35 – 65 let.

Soubor: 

Pilotní studie zahrnuje 10 pacientů (věk 52.4 ± SD 8.50, 60% muži, 70% ischemie, 70% 

pravostranná hemiparéza, 20% středně těžká paréza, 50% těžká paréza, 30% velmi 

těžká paréza) po cévní mozkové příhodě do 1 roku (83.9 ± SD 45.13 dní od vzniku 

onemocnění) zařazených do intenzivního rehabilitačního programu v Rehabilitačním 

ústavu Kladruby. 

Výsledky:

U pacientů došlo k průměrnému zlepšení dle MAL testu o 6.7 činností, dle FIM 

4.8 bodů, dle ARAT na paretické končetině o 4.8 bodů. Největší zlepšení bylo 

zaznamenáno v MI, kdy se totální skóre v průměru zvýšilo o 11.4 bodů a subskore 

úchopu o 4.2 bodů.

Závěr:

Aplikace bimanuální robotické rukavice by mohla být vhodným doplňkem konvenční 

ergoterapie a doplnit stávají techniky o bimanuální přístup k nácviku koordinace 

a dexterity v běžných denních činnostech. 
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SPECIFICS OF HEALTH AND SOCIAL CARE 

IN REHABILITATION CENTRE KLADRUBY

SPECIFIKA ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE V RÚ KLADRUBY

P. Pesoutova

Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

S12

Any change of a health condition as a consequence of a disease or an accident causes 

physical and psychical disorders to the patient. Health restrictions can also affect 

family, work and social state of the patient.

Social workers help patients and their caregiving families to be confident in this new 

situation. They provide them information about the state support, material back-up, 

subsidy to care and medical equipment and service offers according to individual 

needs of the patient. Social workers communicate with many institutions, write 

applications, confirmations or abolishmets and they also keep the documentation. 

They prepare the patient for the discharging from the rehabilitation centre, they are 

interested in homecare support or in other institution. Social workers also 

participates in ensuring the compensatory aids. 

Social workers are members of the multidisciplinary team. They close cooperate with 

other medical and non-medical workers like doctors, nurses, occupational therapists, 

physiotherapists or the prosthetic department.

The following presentation focuses on the most frequented area sof the health-social 

intervention in the Kladruby Rehabilitation Centre.

Je zřejmé, že změna zdravotního stavu následkem nemoci nebo úrazu přináší 

pacientovi fyzické a psychické potíže. V průběhu doby může zdravotní omezení 

ovlivnit i fungování v rodině, v zaměstnání, ve společnosti, tedy sociální status 

pacienta. 

Pacientům v RÚ Kladruby a jejich pečujícím rodinám pomáhají zorientovat se v této 

nové situaci zdravotně sociální pracovnice. Poskytují jim informace o pomoci státu, 

hmotném zabezpečení, příspěvcích na péči i na pomůcky, o různých sociálních 

výhodách a nabídce vhodných služeb dle individuálních potřeb pacienta. Komunikují 

ve věcech pacienta s řadou institucí a úřadů, sepisují žádosti, potvrzení, hlášení, 

odvolání, provádějí nutné administrativní úkony a vedou sociální dokumentaci. 

Připravují pacienta na propuštění z ústavu a zajímají se o jeho zabezpečení 

v domácích podmínkách nebo v další ústavní péči. Podílí se též na zajištění 

kompenzačních pomůcek.



54

Zdravotně sociální pracovnice jsou členkami multidisciplinárního týmu. Úzce 

spolupracují s ostatními zdravotnickými i nezdravotnickými pracovníky – lékaři, 

sestrami, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, pracovnicemi přijímacích kanceláří či 

protetickým oddělením.

Následující příspěvek přibližuje především nejčastější oblasti zdravotně sociální 

intervence v RÚ Kladruby.

S12
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S13 NEURAL DRIFT: A NEW PRINCIPLE 

IN NEURODYNAMICS DISORDERS THERAPY

NEURÁLNY DRIFT: NOVÝ PRINCÍP V TERAPII 

NEURODYNAMICKÝCH PORÚCH

M. Jendrichovsky, V. Ladislav

Physioplus. Center of Physiotherapy and Education, Stara Lubovna (Slovakia)

The purpose of this presentation is to clarify the importance of functional approach in 

the diagnosis and therapy of neural dynamics disorders. These disorders are found in 

conjunction with pathological processes in perineural space manifesting with central 

and peripheral symptomatology. "Neural drift" is subliminal intervention 

characterized by low intensity, large contact area and long time. In manual therapy, 

we work more with tension as a length parameters. The goal of the action is the 

sensitization of the supply area of nervous tissue. The effect is recorded in tension 

normalization, change in axoplasmic flow, signalisation of nerve and adjacent 

effector tissues. Neural end feel is being altered with a pronounced mobilization 

effect expressed by decreasing in the positivity of neurodynamical tests.

Cieľom prezentácie je ozrejmiť význam funkčného prístupu v diagnostike a terapii 

porúch neurodynamiky. Tieto poruchy nachádzame vo vzťahu s patodynamickými 

procesmi v perineurálnom priestore s prezentovanou centrálnou alebo periférnou 

neuropatickou symptomatológiou. „Neurálny drift“ je podprahová intervencia 

charakteristická nízkou intenzitou, veľkou kontaktnou plochou a dlhým časom. 

V manuálnej terapii pracujeme viac s napäťovými ako dĺžkovými parametrami. Cieľom 

pôsobenia je senzibilizácia zásobnej plochy nervového tkaniva. Efekt je zaznamenaný 

v normalizácii napätia, zmene axoplazmatického prietoku, signalizácie a trofiky 

nervových a susedných efektorových tkanív. V terapii dochádza k úprave neurálnej 

bariéry s výrazným mobilizačným efektom vyjadrenej znížením pozitivity napínacích 

manévrov.
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S14 THE EFFECT OF IMOOVE THERAPY ON GAIT AND POSTURAL 

STABILITY IN WOMEN WITH MULTIPLE SCLEROSIS

ZMĚNY V CHŮZI A POSTURÁLNÍ STABILITĚ PO TERAPII 

NA IMOOVE U ŽEN S RS

R. Holanova

Sanatoriums Klimkovice (CZE)

T. Vacurova; J. Kristinikova

University of Ostrava (CZE)

Sclerosis multiplex (SM) is an autoimmune demyelinating disease of the central 

nervous system (CNS) and usually causes changes of various functions depending on 

the extent and location of CNS damage. Common symptoms include sensitivity 

impairment, fatigue, decreased muscle strength, increased muscle tension, impaired 

balance and movement coordination. These factors often lead to walking 

disturbances which are noticeable at the beginning of the disease. There is 

a shortening of the length of the step and the extension of the dual support phase, 

which is probably due to worse standing stability and is used as a protection against 

the risk of falling. Therefore, kinesiotherapy focuses on the training of standing 

stability and overall improvement of the physical condition, improvement of muscle 

strength of the lower limbs and the coordination.  Therapist uses various unstable 

tools to practice walking and standing stability. It is known that unstable tools as such 

do not generate any movement. It is always caused by the patient's activity. The new 

Imoove mini therapeutic device is an interesting option for exercise of standing 

stability and also the means of muscle strengthening of the lower limbs and deep hull 

muscles. The pilot study was focused on capturing changes in walking speed (Walking 

Test and Timed Up and Go Test), changing in step length and postural standing 

stability (measured on the Alpha platform) in 17 women diagnosed with SM 

underwent a simple exercise on Imoove mini device for 6 weeks at a frequency 2 times 

a week for 15 minutes. A standardized MSWS-12 questionnaire was selected for 

subjective evaluation of treatment effect. Respondents included in the pilot study did 

not undertake any other rehabilitation therapy in outpatient or spa form. The data 

collection was performed before the first exercise unit and after the last exercise unit. 

Furthermore, the effect of one exercise unit (short-term effect) was measured in the 

measurement of postural stability in the Alpha platform.

Exercise resulted in a statistically significant extension of the step length in 76% of 

women by an average of 4.5 cm. This fact refers to the reduction of the dual support 

phase and the prolongation of the standing phase in one lower limb. In this context, 

the function of deep hull muscles had to be positively influenced by the exercise. 

Statistically significant was the subjectively perceived positive effect of the therapy by 

88% of the women. In addition, an improvement in walking speed averaged 
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S14 0.53 seconds in 71% of women in the Timed 25 Foot Walk Test, and in the Timed Up 

and Go test, the rate increased in 76% of women by an average of 0.72 seconds. The 

long-term effect on postural standing stability was positive the open-eyes test  in 71% 

of the women. They show a reduction in the area of oscillation by an average of 
20.53 cm . Test with close-eyes was positive in 76% of women too. They had an average 

2improvement of 0.50 cm . The weight distribution test improved by 68% in 59% of 

women on each lower extremities. In the case of the short-term effect, the oscillation 
2decreased by 53% on average by 2,30 cm  in open-eyes, test with close-eyes on 

2average by 0,52cm . These results, however, were not statistically significant, as some 

respondents worsened values. 

Unmet level of statistical significance in some tests could be caused by a small 

number of respondents and their willingness to commute to therapy, thus also 

reducing the frequency of the therapy. The measurement inaccuracy could also be 

due to the overall low time (accuracy of one hundredths of a second), where a human 

factor error could easily occur. Any testing is very difficult due to the incoungruity and 

variety of changes in the current state and the fluctuating state of fatigue in multiple 

sclerosis.  Multiple sclerosis changes not only weekly but also during the day and 

often have a influence on the somatic symptoms. This fact is certainly true when it 

comes to both input and output. 

Considering the above-mentioned study limits, we evaluate the effect of therapy as 

beneficial with a clearly demonstrated step extension and positive subjective impact. 

These initial results open up additional monitoring options for a wider set of 

respondents and compare with other standing stability training methods.

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní demyelinizační onemocnění centrálního 

nervového systému (CNS) a obvykle způsobuje postižení různých funkcí v závislosti na 

míře a lokalitě poškození CNS. Mezi časté příznaky se řadí porucha citlivosti, únava, 

snížení svalové síly, zvýšené svalové napětí, zhoršení rovnováhy a koordinace pohybu. 

Tyto faktory pak  mnohdy vedou k poruchám chůze, které jsou patrny v různé míře již 

od počátku onemocnění. Dochází ke zkrácení délky kroku a prodloužení  fáze dvojí 

opory, která je dána pravděpodobně horší stabilitou stoje a slouží jako ochranný 

prvek proti riziku pádu. Kinezioterapie se tak zaměřuje na trénink stability stoje 

a celkové zlepšení kondice, svalové síly dolních končetin a koordinace. K tréninku 

chůze a stability stoje využívá terapeut různých nestabilních pomůcek. Ty ale samy 

o sobě negenerují žádný pohyb. Ten je vždy vyvolán aktivitou pacienta. Nový

terapeutický přístroj Imoove mini je zajímavou  variantou pro trénink nejen stability

stoje, ale také jako prostředek k posílení svalů dolních končetin a hlubokých

trupových svalů. Pilotní studie se snažila zachytit změnu v rychlosti chůze (test

rychlosti chůze na 7,62m-Timed 25 Foot Walk Test a Timed Up and Go Test), délce

kroku a stabilitě stoje (měřeno na Alfa plošině) u 17 žen s diagnozou RS, které

podstoupily jednoduché cvičení na Imoove mini po dobu 6 týdnů s frekvencí 2* týdně
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S14 15 min. Ze subjektivních testů hodnocení efektu terapie byl vybrán standardizovaný 

MSWS-12 dotazník. Ženy současně neabsolvovaly žádnou jinou rehabilitační terapii 

ambulantní či lázeňskou formou. Testy byly prováděny před první cvičební jednotkou 

a po poslední cvičebné jednotce. U měření posturální stability ve stoji na Alfa plošině 

byl navíc změřen efekt jedné cvičebné jednotky (efekt krátkodobý).

Cvičení vedlo k statisticky významnému prodloužení délky kroku u 76% žen v průměru 

o 4,5 cm.  Tento fakt poukazuje na zkrácení fáze dvojí opory a prodloužení doby stojné

fáze na jedné dolní končetině. V této souvislosti musela být cvičením pozitivně

ovlivněna také funkce hlubokého trupového svalstva. Statisticky významný byl i sub-

jektivně vnímaný pozitivní efekt terapie, a to u 88% žen. Dále pak došlo ke zlepšení

v rychlosti chůze v průměru o 0,53 sec u 71% žen v Timed 25 Foot Walk Testu a v testu

Timed Up and Go se rychlost zvýšila u 76% žen v průměru o 0,72 sec. Při měření

dlouhodobého efektu na posturální stabilitu ve stoji došlo v testu při otevřených očích
2ke snížení plochy oscilace v průměru o 0,53 cm  u 71% žen, při zavřených očích bylo

2průměrné zlepšení o 0,50 cm  u 76 % žen. V testu distribuce rozložení váhy na

jednotlivých DKK došlo ke zlepšení o 68%  u 59% žen. U měření krátkodobého efektu
2se při otevřených očích snížila oscilace v průměru o 2,30 cm  u 53% , při zavřených

2očích o 0,52 cm . Tyto výsledky, ale již nebyly statisticky významné, protože u části  žen

v souboru došlo ke zhoršení hodnot.

Nedosažená hladina statistické významnosti u některých testů mohla být způsobena 

nejen malým souborem, který byl dán ochotou dojíždění na terapii a s tím související 

nižší frekvencí terapie. Ale také otázkou přesnosti měření vzhledem k celkově nízkým 

časovým hodnotám (přesnost na setiny vteřin), kde mohlo snadno dojít k chybě 

způsobené lidským faktorem. Samotná diagnoza RS je také značně obtížná pro 

jakékoliv testování vzhledem k nevyzpytatelnosti a rozmanitosti změn aktuálního 

stavu a kolísavému stavu únavy. Ta se mění nejen  týdně, ale také během dne a velmi 

často ovlivňuje projevy somatických symptomů. Tento fakt se zcela jistě při měřeních 

jak při vstupu tak při výstupu projevil. 

Vzhledem k výše zmíněným limitům studie hodnotíme efekt terapie jako přínosný 

s jednoznačně prokázaným prodloužením kroku a pozitivním subjektivním dopadem. 

Tyto první výsledky otevírají  další možnosti sledování na větším souboru pacientek 

a porovnání s dalšími metodami tréninku stability stoje.
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S15 IMOOVE PRODUCTS PRESENTATION

PREZENTACE IMOOVE PRODUKTŮ

L. Fencl

iMoove for Czech Republic and Slovak Republic - Lefeen s.r.o. (CZE)

Commercial Speech / Firemní přednáška

Imoove is a multifunctional device that allows the therapist to work with mildly and 

moderately severely affected patients, regardless of weight and height, standing, 

sitting, lying and caged. The system allows functional rehabilitation therapy with 

motivating biofeedback programs, full body mobilization as well as dynamic 

stabilization elements.

Imoove je multifunkční přístroj umožňující terapeutovi práci s lehce a středně těžce 

postiženými pacienty, bez rozdílu váhy a výšky, ve stoje, sedu, lehu a v kleku. Systém 

umožňuje terapie funkční rehabilitace s motivujícími zpětnovazebními programy, 

mobilizace celého těla i prvky dynamické stabilizace.
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S16 C-MILL - CLINICAL BENEFITS IN NEUROREHABILITATION

C-MILL A JEHO KLINICKÉ VYUŽITÍ V NEUROREHABILITACI

M. Cifkova

Stargen EU s.r.o., Prague (CZE) - Commercial Speech / Firemní přednáška

The C-Mill is a complete, advanced evaluation and training treadmill, simulating 

everyday life challenges through augmented and virtual reality in a safe and 

comfortable environment. A short lecture focuses on its practical use in clinical 

neurorehabilitation.

C-Mill je komplexní tréninkový běžecký pás se zpětnou vazbou, který simuluje

každodenní situace prostřednictvím augmentované virtuální reality v bezpečném

a komfortním prostředí. Krátká přednáška se soustředí na jeho praktické využití

v klinické neurorehabilitaci.
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S17 SPINAL DEFORMITIES IN PARKINSON DISEASE: 

AN OVERVIEW OF CLINICAL ASSESSMENT TOOLS 

IN THE FIELD OF REHABILITATION

SPINÁLNÍ DEFORMITY U PACIENŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ

L. Bissolotti

Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura Domus Salutis - Domus Salutis Clinic (Italy)

Purpose: 

To describe the available tools for spinal deformities assessment in Parkinson’s 

Disease (PD) patients with different duration and severity of disease.

Methods: 

On Pubmed search engine, a non systematic review of the papers published was 

conducted about clinical and radiological assessment of PD related spinal 

deformities. The following keywords were used: Parkinson’s disease; Spine; Sagittal 

balance; Assessment; X Ray; Trunk deformity.

Results: 

In PRM field the clinical assessment should include: Hoehn Yahr (H&Y) score, UPDRS-

Motor section; Tinetti score; plumb line (PL) distance from the spinous process of C7, 

L3 and S1 and kyphosis apex. Angle of trunk rotation measured by Bunnell 

Inclinometer can be used to evaluate the severity of neurogenic scoliosis and Trunk 

Appearance scale all together with Beck Depression Inventory can complete the 

assessment protocol.

On full length spine X Ray the following parameters should be measured: C7-SVA, 

Lumbar lordosis (LL), thoracic kyphosis (TK), spinosacral (SSA) and spinopelvic (SPA) 

angles, pelvic incidence (PI), sacral slope (SS) and pelvic tilt. Direction of scoliosis and 

side of global coronal malalignment should be measured with Cobb angle method. 

For neck deformities: C2-7 sagittal vertical axis (SVA), T1 Tilt and cervical lordosis or 

kyphosis.

Ultrasound, CT scan and MRI can be variably used to assess quantitative and 

qualitative changes of soft tissue (muscle thickness and echo intensity) or structural 

spinal pathologies secondary to trunk deformity (spinal stenosis, spinal instability, etc).

Conclusions: 

the careful evaluation of PD trunk deformities needs a global approach that 

integrates the use of clinical and instrumental assessment tools. Clinician should 

consider either protective or negative factors for spinal imbalance and fall risk; 

prevention of PD related trunk deformities should commence in a very early phase of 

PRM intervention and never discontinued during long term follow up course.
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Účel:

Popsat dostupné nástroje pro hodnocení deformit páteře u pacientů s Parkinsono-

vou chorobou s rozdílnou dobou trvání a stupněm závažnosti této choroby.

Metody: 

Ve vyhledávači Pubmed byl za použití klíčových slov (Parkinson’s disease – Parkinso-

nova choroba; Spine - páteř; Sagittal balance – sagitální vyvážení; Assessment - 

honocení; X Ray - rentgen; Trunk deformity – deformita trupu) publikován 

nesystematický přehled článků o provedení klinického a radiologického honocení 

spinálních deformit ve vztahu k Parkinsonově chorobě.

Výsledky: 

Na poli PRM by klinické hodnocní mělo obsahovat: skóre Hoehn Yahr; Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale – část o pohybu; Tinetti skóre; měření vzdálenosti 

processus spinosus C7, L3 a S1 při spuštěné olovnici a nakonec vrchol kyfózy. Úhel 

rotace trupu měřený Bunnellovým inclinometrem může být použit 

k hodnocení závažnosti skoliózy neurogenního původu a spolu se škálou 

subjektivního hodnocení vzhledu trupu (Trunk Appearance Scale) a s hodnocením 

deprese dle Becka (Beck Depression Invertory) může doplnit hodnotící protokol.  

Na rentgenovém zobrazení celé páteře lze hodnotit následující parametry: index 

sagitální osy páteře od obratle C7 (C7 SVA – Sagital Vertical Axis), bederní lordózu, 

hrudní kyfózu, spino-sakrální a spino-pelvické úhly, sklon pánve a sklon kosti křížové. 

Tíži deformity lze měřit také metodou dle Cobba. Pro deformity krční páteře se 

používá C2-7 SVA,  sklon T1 a hodnocení krční lordózy nebo kyfózy. 

Ultrazvuk, CT a MRI mohou být použity k posouzení kvantitativních a kvalitativních 

změn měkkých tkání nebo k hodnocení sekundárních strukturálních patologiích 

páteře vlivem deformity trupu (zúžení páteřního kanálu, nestabilita páteře, atd.).

Závěr: 

Pečlivé hodnocení deformit trupu pacientů s Parkinsonovou chorobou potřebuje 

globální přístup, který propojí klinické a instrumentální testovací postupy. Klinický 

pracovník by měl brát v úvahu  negativní faktory, které s sebou přináší spinální 

dysbalance a riziko pádu; prevence deformit trupu u parkinsoniků by měla být 

zahájena již ve velmi ranné fázi intervence a nikdy by neměla být přerušena.

S17



65

S18 MODERN TECHNOLOGIES BASED ON BIOFEEDBACK 

IN REHABILITATION OF PEOPLE WITH MULTIPLE SCLEROSIS

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ NA PRINCIPU BIOLOGICKÉ 

ZPĚTNÉ VAZBY V TERAPII - ZKUŠENOSTI U OSOB S ROZTROUŠENOU 

SKLERÓZOU (RS)

K. Novotna

Center for Multiple Sclerosis, First Department of Neurology and Center

of Clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine, Charles University

and General Teaching Hospital, Prague and MS rehab z.s. (CZE)

Multiple sclerosis (MS) is chronic neurodegenerative disease of central nervous 

system (CNS). This disease is typically diagnosed in young adults in age 20-40 years. 

Symptoms of MS can be very variable, depending on localization of inflammation in 

CNS. Most common symptoms include gait impairment, balance impairment, 

problems with sensitivity, vision, bladder control, fine motoric, cognitive deficit and 

others.

Rehabilitative interventions in people with MS usually focus not only on improving 

level of physical activity and condition but also on symptomatic treatment. Because of 

individually different symptoms we need to choose individual therapeutic approach. 

Modern technologies based on biofeedback are one of possible new therapeutic 

options. These modern technologies can enrich possibilities of physiotherapy. 

The aim of our presentation is to share our pilot experience with modern 

technologies based on biofeedback. In our MS centre we had possibility to try balance 

training with Homebalance® system, cognitive rehabilitation with therapeutic 

programme Kote and training of fine motoric using HandTutor® system. In this pilot 

studies 20 people with MS were enrolled. All participants have relapsing-remitting MS 

or secondary progressive MS with neurological disability from 1,5 to 7 EDSS. Effect of 

therapy was evaluated using different functional tests. All participants liked therapy 

based on biofeedback and enjoyed it.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění centrálního nervového systému 

(CNS), které postihuje typicky mladé dospělé mezi 20.-40.rokem. Symptomy 

onemocnění a jejich tíže mohou být individuálně velmi rozdílné vlivem lokalizace 

zánětlivého postižení v CNS, např.potíže s chůzí, rovnováhou, poruchy senzitivity, 

zraku, funkce sfinkterů, jemné motoriky, kognice a další. 

Rehabilitační intervence se u osob s RS věnují celkovému zvýšení pohybové aktivity 

a kondice stejně jako terapii jednotlivých symptomů. Vzhledem k variabilitě sympto-
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mů je terapeutický přístup vždy individuální. Moderní technologie na principu 

biologické zpětné vazby (biofeedback) jsou jednou z aktuálních možností, které 

mohou fyzioterapii významně obohatit.

Cílem příspěvku je představit zkušenosti s moderními technologiemi na principu 

biofeedbacku, které jsme měli možnost na našem pracovišti vyzkoušet. Jedná se 

o terapii pro ovlivnění poruch rovnováhy se systémem Homebalance®, terapii

kognitivních funkcí s využitím terapeutického programu KoTe a terapii poruch jemné

motoriky s využití systému Handtutor®. V rámci pilotního testování těchto terapií se

jednalo o celkem 20 osob s onemocněním RS (s relaps-remitentní nebo sekundárně

progresivní RS). Míra neurologického postižení vyjádřená Kurtzkeho škálou EDSS byla

od 1,5 do 7. Efekt terapie byl objektivizován pomocí příslušných funkčních testů. Sami

pacienti vnímali terapie s využitím biofeedbacku velmi pozitivně a terapie pro ně byla

zábavná.

S18
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S19 MOBILE BIOFEEDBACK LOW COST THERAPY SYSTEMS 

FOR HOME, OUTPATIENT AND INSTITUTIONAL 

REHABILITATION CARE

MOŽNOSTI DOMÁCÍ A SKUPINOVÉ TERAPIE S VYUŽITÍM 

INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU HOMEBALANCE

M. Janatova; K. Hana

Joint Department of Biomedical Engineering Czech Technical University

and Charles University, Prague (CZE)

J. Petioky

Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

O. Svestkova

Faculty Of Physical Education and Sport, Charles University, Prague

and First Faculty of Medicine, Charles University, Department

of Rehabilitation Medicine, General Teaching Hospital, Prague (CZE)

The therapeutic intervention using game technology has a positive effect on 

motivation, reduces the subjective perception of fatigue during therapy and 

increases the efficiency of motor learning. Scientific research team from the First 

Faculty of Medicine of Charles University and the General Teaching Hospital has 

developed medical device Homebalance for treatment of balance disturbance, based 

on force platform Nintendo Wii Balance Board. Simple control and affordability allow 

Homebalance to be used in the patient's home environment as well as in group 

therapy in a clinic.

In foreign studies, it has been shown that the therapeutic process involving, in various 

interventional approaches, motion games in virtual reality is more effective than 

conventional therapy itself to improve equilibrium and mobility of stroke patients.

In a pilot study conducted at the Clinic of Rehabilitation Medicine at the General 

Teaching Hospital and the First Faculty of Medicine of Charles University in Prague, 

a group of twelve patients in the chronic stage of brain injury after four weeks of home 

therapy with Homebalance improved their ability to respond to stimuli by changes in 

the center of gravity position. The improvement was reflected in shortening the time 

required to complete the reference training game scene. A control group of twelve 

patients who independently practiced without technical device did not improve in 

shorten time. All patients tolerated therapy intervention and no side effects was 

reported. Compliance of patients during therapy was good. 

The Homebalance system is also used in other diagnoses, such as in patients with 

vertebral algic syndrome. Lot of foreign studies have shown a positive effect of group 

therapy focusing on coordination and stabilization exercises, including Nintendo Wii 

game console therapy. 
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In Rehabilitation Centre Kladruby, a group therapy using the Homebalance device 

underwent a total of 180 patients with vertebral algic syndrome in the subacute and 

chronic phase from June 2017 to July 2018.

All patients tolerated well therapy and no adverse reaction was reported during the 

intervention. 

Homebalance therapy was included once a week for six weeks. In the selected group 

of patients were recorded diagnostic reference scenes before and after self-therapy 

intervention on Homebalance.

An average improvement in the reference scene was detected by 11 seconds 

(p = 0.0002). Group therapy of seven patients in one group reduced staff costs by 86 % 

compared to normal individual therapy while maintaining the positive effect of 

therapeutic intervention.

Terapeutická intervence využívající herní technologie má pozitivní vliv na motivaci 

pacienta, snižuje subjektivní vnímání únavy v průběhu terapie a zvyšuje efektivitu 

motorického učení. V rámci vědeckovýzkumných aktivit na 1. lékařské fakultě Univer-

zity Karlovy byl vytvořen zdravotnický prostředek Homebalance, který je určen pro 

terapii poruch rovnováhy s využitím herních scén a tenzometrické plošiny Nintendo 

Wii Balance Board. Jednoduché ovládání a cenová dostupnost umožňuje aplikaci 

systému Homebalance také v domácím prostředí pacienta a v rámci skupinové 

terapie.

V zahraničních studiích bylo prokázáno, že terapeutický proces zahrnující v rámci 

různých intervenčních přístupů také pohybové hry ve virtuální realitě je pro zlepšení 

rovnováhy a mobility pacientů po cévní mozkové příhodě efektivnější než samotná 

konvenční terapie. V pilotní studii realizované na Klinice rehabilitačního lékařství VFN 

a 1. LF UK v Praze bylo zjištěno u skupiny dvanácti pacientů v chronickém stádiu po 

poškození mozku po čtyř týdnech domácí terapie se systémem Homebalance 

zlepšení schopnosti reagovat na podněty změnami polohy těžiště. Zlepšení se 

projevilo zkrácením času potřebného k dokončení referenční tréninkové herní scény. 

U kontrolní skupiny dvanácti pacientů, kteří samostatně cvičili bez technických 

prostředků, ke zkrácení času nedošlo. V průběhu terapie se nevyskytly žádné 

nežádoucí účinky. Byla zjištěna dobrá compliance pacientů při pravidelném 

samostatném cvičení.

Systém Homebalance je využíván také u dalších diagnóz, například u pacientů 

s vertebrogenním algickým syndromem, u kterých byl v řadě zahraničních studií 

prokázán pozitivní efekt skupinové terapie zaměřené na koordinaci a stabilizační 

cvičení, včetně terapie s herní konzolí Nintendo Wii. V Rehabilitačním ústavu Kladruby 

podstoupilo skupinovou terapii s využitím systému Homebalance v době od června 

2017 do července 2018 celkem 180 pacientů s vertebrogenním algickým syndromem 

v subakutní a chronické fázi. Všichni pacienti terapii dobře tolerovali a v průběhu 
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intervence se nevyskytly žádné nežádoucí účinky. Terapie se systémem Homebalance 

byla zařazena 1x týdně po dobu šesti týdnů. U vybrané skupiny pacientů byla 

provedena vstupní a výstupní diagnostika, při které bylo detekováno průměrné 

zlepšení v referenční scéně o 11 vteřin (p=0.0002). Při skupinové terapii sedmi 

pacientů v jedné skupině byly sníženy personální náklady o 86 % oproti běžné 

individuální terapii při zachování pozitivního efektu terapeutické intervence.
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S20 THE ACUTE AND CHRONIC EFFECTS OF A NEW DEVICE 

FOR VASCULAR REHABILITATION AT THE ENDOTHELIAL 

FUNCTION LEVEL IN PATIENTS WITH DIABETES. 

RANDOMIZED CONTROLLED STUDY

AKUTNÍ A CHRONICKÉ ÚČINKY NOVÉHO PŘÍSTROJE PRO VASKULÁRNÍ 

REHABILITACI NA ÚROVNI ENDOTELIÁLNÍCH FUNKCÍ U PACIENTŮ 

S DIABETEM. RANDOMIZOVANÁ KONTROLOVANÁ STUDIE

N. Barber-Chamoux

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand (France)

Background: 

Diabetic patients have an impaired endothelial function early in the evolution of 

diabetes mellitus. Endothelial dysfunction is the first step of the development of 

macro and microvascular lesions. A treatment that could prevent and restore the 

endothelial function could help to reduce the burden of cardiovascular disease in 

diabetic patients. In this study, we evaluated the chronic and acute effects of a new 

vascular rehabilitation device on endothelial function.

Methods: 

We conducted a randomised, controlled, cross-over trial. 38 diabetic patients in 

primary cardiovascular prevention received alternatively 3 months of STENDO® 

(Louvier, France), with a one-hour session, 3 times a week, or a common follow-up. 

Endothelial function was assessed at the beginning and the end of each period using 

Flow Laser Doppler (Perisoft®, Perimed) using the POHR mode on the left hand. We 

also evaluated the changes of lipid profile, body impedancemetry and 6 minutes 

walking test (6MWT).

Results: 

After 3 months, we found an improvement of the microcirculation reactivity: 

Hyperemic area (AH) was higher after 3 months versus controlled period (p<0.001). 

The rest flow (RF) was lower (p=0.02).

The lipid profile was improved with a higher HDL-cholesterol (p=0.01), a lower LDL 

(p=0.1) and lower triglycerides (p=0.07). No changes were found for fat and muscle 

masses, but impedancemetry showed a tendency for a relative change from the 

extracellular to the intracellular fluid volume. 6MWT was not significantly improved 

(p=0.11) after 3 months, but baselines were not altered in these patients in primary 

prevention.

Conclusion: 

This study gives evidence of an improvement of general microcirculation reactivity in 

diabetic patients after 3 months of STENDO®. Various general parameters seem to 
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be improved. Further investigations are needed to evaluate the effects on clinical 

outcomes.

Úvod:

Diabetičtí pacienti mají poškozenou funkci endotelu již od počátku vzniku diabetu. 

Endoteliální dysfunkce je prvním krokem vývoje makro a mikrovaskulárních lézí. 

Léčba, která by mohla přispět k prevenci a obnově funkce endotelu, by mohla přispět 

ke snížení zátěže kardiovaskulárních onemocnění u diabetických pacientů. V této 

studii jsme hodnotili chronické a akutní účinky nového přístroje pro vaskulární 

rehabilitaci na úrovni funkce endotelu. 

Metodický postup:

Provedli jsme randomizovanou, kontrolovanou, cross-over studii. 38 pacientů 

s diabetem v rámci primární kardiovaskulární prevence podstoupili 3 měsíční terapii 

STENDO (Louvier, France), terapie trvala 1 hodinu, 3 krát za týden. Hodnocení funkcí 

endotelu probíhalo na začátku a na konci každého období pomocí Flow Laser Doppler 

(Perisoft, Perimed) za použití režimu POHR na levé ruce. Také jsme hodnotili změny 

lipidového profilu, tělesnou impedanci  a 6 minutový test chůze (6MWT).

Výsledky:

Po 3 měsících jsme zjistili zlepšení reaktivity mikrocirkulace: hyperemická oblast (AH) 

byla po 3 měsících vyšší oproti kontrolovanému období (p<0,001). Zbylý průtok (RF) 

byl nižší (p=0,02). Lipidový profil byl zlepšen s vyšším HDL-cholesterolem (p=0,01), 

nižším LDL (p=0,1) a nižší triglyceridy (p=0,07). Nebyly zjištěny žádné změny u tuku 

a svalů, ale impedance ukázala tendenci k relativní změně mezi extracelulárním 

a intracelulárním objemem tekutiny. 6 minutová chůze nebyla po 3 měsících 

významně zlepšena (p=0,11), ale výchozí stav u těchto pacientů nebyl v rámci primární 

prevence změněn.

Závěry:

Tato studie podává důkazy o celkovém zlepšení mikrocirkulace u diabetických 

pacientů po 3 měsících používání STENDO. Zdá se, že došlo ke zlepšení různých 

obecných parametrů. Pro potvrzení účinků o klinických výsledcích budou potřeba 

další studie.
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S21 USABILITY OF THE COMPUTER PROGRAM REHACOM 

FOR PATIENS WITH ACQUIRED BRAIN INJURY 

IN THEIR HOME SETTING

VYUŽITELNOST POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU REHACOM 

V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ U PACIENTŮ PO POŠKOZENÍ MOZKU

S. Fialova, P. Skopcova

Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

The patients with aquired brain inujry in postacute phase get complex rehabilitation 

care, including neuropsychological care with cognitive rehabilitation.Cognitive 

rehabilitation uses besides computer programs, which were designed for that 

purpose. Many patients could have benefit from cognitive rehabilitation even after 

their stay in RC.Availability of such outpatient care is low. 

Computer rehabilitation is an applicable and accessible way.

RehaCom is accepted as one of Europe’s leading scientifically based systems for 

computerized cognitive rehabilitation.Web interface allows to the therapist distance 

setting of each lesson and evaluation of  results. This program is recently available in 

Czech language. So it is possible to use RehaCom for distance therapy in the home 

setting of the patient.

The following presentation will show the results of the pilot study. We examined the 

practical usefulness of  this program for distance therapy of cognitive functions.

Pacientům po získaném poškození mozku je během postakutní fáze  poskytována 

v rámci komplexní rehabilitační péče rovněž  neuropsychologická rehabilitace, včetně 

kognitivní rehabilitace. K ní jsou využívány mj. počítačové programy k tomu určené. 

U mnohých pacientů je patrno, že by z kognitivní rehabilitace mohli profitovat i po 

skončení pobytu v RÚ. Dostupnost takové ambulantní péče je ale nízká.

Počítačová rehabilitace je použitelný a dostupný způsob.

Počítačový program RehaCom je jeden z vědecky podložených systémů kognitivní 

rehabilitace v Evropě. Přes webové rozhraní umožňuje terapeutovi distanční 

nastavení jednotlivých lekcí kognitivní rehabilitace a vyhodnocení výsledků pacienta. 

Je nově k dispozici i v českém jazyce. RehaCom je proto použitelným programem pro 

vzdáleně řízenou rehabilitaci v domácím prostředí.

V příspěvku budou prezentovány výsledky pilotní studie mapující praktickou 

využitelnost tohoto programu pro distanční terapii kognitivních funkcí.
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S22 SPEECH AND OCCUPATIONAL THERAPY - COMPREHENSIVE 

CONCEPT OF GRAPHOMOTOR TRAINING IN PATIENTS 

WITH ACQUIRED BRAIN DAMAGE

LOGOPEDICKO- ERGOTERAPEUTICKÁ INTERVENCE: 

KOMPREHENZIVNÍ KONCEPT NÁCVIKU GRAFOMOTORIKY 

U PACIENTŮ SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU

M. Zatloukalova

Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

K. Hoidekrova

Faculty Of Physical Education and Sport of Charles University, Prague

and Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

O. Svestkova

Faculty Of Physical Education and Sport, Charles University, Prague

and First Faculty of Medicine, Charles University, Department

of Rehabilitation Medicine, General Teaching Hospital, Prague (CZE)

Introduction:

The aim of this paper was to describe the possibility of linking occupational therapy 

and speech therapy in the area of graphomotor abilities. In practice, we encounter 

graphomotor training in occupational therapy, mainly in the sense of grip training and 

the function of the paretic limb. On the other hand, speech therapists focus on the 

content of a writing, to alleviate the symptoms of agraphia. The effort is to re-establish 

the ability to express himself in written communication, when the non-dominant limb 

is often used.

Material: 

The case study demonstrates a woman at the age of 50 after an ischemic stroke up to 

1 year with mild right side hemiparesis, who was included in an intensive 

rehabilitation program at the Rehabilitation Centre Kladruby.

Method: 

The patient was objectively observed and tested for 3 months. Evaluation of fine 

motor, graphomotor and writing took place at time T0 on the beginning of the 

intensive rehabilitation program in RU Kladruby, then at T1 when the patient was 

included in the graphomotor training group and last assessment (T2) in discharging.

Results: 

Based on objective observation and assessment, the patient has improved in the area 

of pencil grip, transparency, readability and fluency of writing. According to speech 

therapy tests (subscore of writing), the patient is able to write a simple sentence in the 
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sentences, the patient was after the completion of therapy without severe 

deformation of the words and the contents of the message. 

Conclusion: 

Linking the occupational therapy perspective to motor-based graphics training and 

speech therapy focus on content writing appears to be an appropriate solution for 

saving the therapeutic time of both professions, increasing the efficiency of complex 

writing, and improving the quality of life of patients through written communication.

Východisko: 

Cílem práce je popis možnosti propojení ergoterapie a logopedie v oblasti 

grafomotoriky. V praxi se v rámci ergoterapie setkáváme s nácvikem grafomotoriky 

především ve smyslu trénování úchopu a funkce paretické končetiny. Logopedi se 

naopak při své terapii zaměřují na obsahovou stránku písemného projevu, na 

zmírnění symptomů agrafie. Jejich snahou je, co nejrychlejší obnovení schopnosti 

vyjadřovat se písemnou řečí, k čemuž často používají i nedominantní končetinu.

Soubor: 

Práce demonstruje ženu ve věku 50 let po ischemické cévní mozkové příhodě 

s projevem lehké pravostranné hemiparézy, která byla v subakutní fázi přijata do 

intenzivního rehabilitačního programu Rehabilitačního ústavu Kladruby. 

Metody: 

Pacientka byla objektivně pozorována a testována po dobu 3 měsíců. Hodnocení 

jemné motoriky, grafomotoriky a psaní proběhlo v čase T0 při příjmu do intenzivního 

rehabilitačního programu v RÚ Kladruby, dále v čase T1 při zařazení pacientky na 

terapii grafomotoriky a poslední testování T2 při propuštění. 

Výsledky: 

Na základě objektivního pozorování se pacientka zlepšila v oblasti tužkového úchopu, 

v úhlednosti, čitelnosti a fluenci písma. Podle logopedických testů zaměřených na 

oblast psaní je pacientka po absolvování terapie schopna jednoduchého písemného 

projevu ve větách bez závažné deformace tvarů slov a obsahu sdělení. 

Závěr: 

Propojení ergoterapeutického pohledu na motorický nácvik grafomotoriky a logo-

pedického zaměření se na obsahový projev psaní, se zdá být vhodným řešením pro 

ušetření terapeutického času obou profesí, zvyšuje efektivitu komplexního nácviku 

psaní a zvyšuje kvalitu života pacientů skrze možnost psané komunikace. 

S22
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S23 REHABILITATION OF COGNITIVE FUNCTIONS 

FOR STROKE PATIENTS

REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ PACIENTŮ PO CMP

A. Pulkrabkova

Department of Psychology, Military Teaching Hospital Prague (CZE)

Neuropsychological rehabilitation of cognitive functions or cognitive training is an 

important field of  aplication of clinical psychology. It can moderate brain damage 

sequelae and has a major impact on patients´quality of life. The main goal of our 

research was to assess the effectivity of a multimodal group cognitive rehabilitation 

program for first-ever ischemic stroke patients (N=48)  with mild to moderate 

cognitive deficit.  Our 8 weeks  program  with 2 weekly sessions is designed for a small 

group (max 10 patients), and it combines  conventional methods of cognitive 

rehabilitation with computer assisted porogram NEUROP and education.  

We used a quantitative test-retest design in a randomized controlled study.  The 

effect on cognitive functions was measured with a neuropsychological battery and 

a screening test of global cognitive performance (TIP). The quality of life,  „well being“ 

and the level of neurotic symptoms were evaluated with a questionnaire N70. We also 

used self reporting scales as a subjective measure of memory, attention and overall 

mental performance. 

Results show a significant improvement of cognitive performace in trained group 

comparing to controls in almost all assessed parameters, while contol group showed 

a decline in several neuropsychological  tests, reported more neurotic symptoms and 

scored slightly lower in quality of life measures in 3 months post-test. The improve-

ment in trained group of patients  was highly significant namely in visual construction, 

verbal fluency and memory. Moderate effect was found in attention, working memory 

and the global cognitive performance test. The quality of life showed a significant 

improvement after the training program and patients scored better in several scales 

of neurotic symptoms questionnaire after cognitive training as well.

Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí či kognitivní trénink je důležitou 

aplikací klinické psychologie v praxi. Snižuje dopad následků poškození mozku 

a příznivě ovliňuje kvalitu života pacientů. Hlavním cílem našeho výzkumu bylo ověřit 

efektivitu multimodálního skupinového programu kognitivní rehabilitace pro 

pacienty po prvoatace ischemické cévní mozkovépříhody (N=48) s lehkým až středně 

těžkým kognitivním deficitem. Náš 8 týdenní ambulantní program se dvěma 

setkáními týdně je navržen pro malou skupinu (max 10 osob) a kombinuje konvenční 

metody kognitivní rehabilitace s počítačovým programem NEUROP a edukací. 
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Byl použit kvantitativní test-retest  design v randomizované kontrolované studii.  Ke 

zjištění efektu na kognitivní funkce byla použita neuropsychologická baterie 

a globální screeningový test kognitivního výkonu (TIP). Kvalita života, „well being“ 

a míra neurotické symptomatiky byla hodnocena dotazníkem N70. Dále byly použity 

sebeposuzovací stupnice k hodnocení  paměti, pozornosti a celkového mentálního 

výkonu.

Výsledky ukázaly signifikantní zlepšení kognitivního výkonu u trénované skupiny 

téměř ve všech sledovaných parametrech, zatímco u kontrolní sklupiny byl naopak 

v post-testu s 3 měsíčním časovým odstupem zaznamenán pokles v několika 

neuropsychologických testech, pacitenti si stěžovali na vyšší míru neurotické 

symptomatiky a hodnotili o něco hůře kvalitu života. Zlepšení  u trénované skupiny 

pacientů bylo signifikantní zejména v oblasti vizuální konstrukce, verbální fluence 

a paměti. Středně velký efekt se prokázal v oblasti pozornosti, pracovní paměti a testu 

globálního kognitivního výkonu. Po absolvování programu byla rovněž signifikantně 

zlepšena kvalita života a pacienti rovněž skórovali níže na škálách dotazníku 

neurotické symptomatiky.

S23



77

S24 CONCEPT OF GROUP SPEECH THERAPY 

IN REHABILITATION CENTRE KLADRUBY

KONCEPT SKUPINOVÉ LOGOPEDICKÉ TERAPIE V RÚ KLADRUBY

P. Kolhamrova

Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

The subject of this lecture is to introduce the concept of group speech therapy for 

patients with aphasia. In addition to the individual speech therapy that most patients 

take every working day, patients have the opportunity to use group speech therapy on 

a voluntary basis once a week, basing in practice of already adopted communication 

strategies in a group of patients with the same speech disorder. To learn often new 

communication strategies or to develop to the fullest those who are deficient in a safe 

space, the speech therapy ambulance often does not correlate with the practical use 

of the abilities in everyday situations. That was one of the reasons why we created 

group therapy for our patients.

The goal of group speech therapy is, as has already been said, to use newly acquired 

or compensatory communication skills to communicate in a group and then to 

succeed in a society that is strongly focused on communication. Patients with aphasia 

may experience problems as well as elementary communication barriers troughout 

their day. For a number of patients, participation in group speech therapy could also 

be very motivating by showing how much progress have achieved during their stay in 

the RU. 

The aim of the lecture is to introduce our vision and the concept of group speech 

therapy, as well as our own experience with management, but above all participation, 

in a group of patients with severe communication disorders. It also highlights the 

importance of interconnecting learned communication strategies in individual 

therapy with common day-to-day situations outside of the logopedic ambulance 

walls, and trying to best help the patient meet such important needs as 

communicating with their surroundings.

Předmětem této přednášky je představit koncept skupinové logopedické terapie pro 

pacienty s afázií. Vedle individuální logopedické terapie, kterou absolvuje většina 

afatiků každý pracovní den, mají pacienti možnost zcela dobrovolně využít jednou 

týdně skupinové logopedické terapie a díky tomu si prakticky vyzkoušet již osvojené 

komunikační strategie ve skupině pacientů se stejnou poruchou řeči. Naučit se nové 

komunikační strategie nebo rozvíjet na maximum ty deficitní v bezpečném prostoru 

logopedické ambulance často nekoreluje s praktickým využitím nabitých schopností 

v každodenních situacích. To byl jeden z důvodů, proč jsme vytvořili skupinovou 

terapii pro naše pacienty. 
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S24 Cílem skupinové terapie je, jak již bylo řečeno, využít nově osvojené či kompenzační 

komunikační schopnosti k dorozumění se ve skupině a následně obstát ve 

společnosti, která je na komunikaci silně zaměřená. Pacientům s afázií mohou činit 

potíže i elementární komunikační situace, kterých zažíváme denně spoustu. Pro řadu 

pacientů je účast na skupinové logopedické terapii i velmi motivační. Mají možnost 

vidět, jak velké pokroky za dobu pobytu v RÚ udělali.

Cílem přednášky je představit naši vizi a koncept skupinové logopedické terapie a také 

vlastní zkušenosti s vedením, ale především participací ve skupině pacientů s těžkými 

poruchami komunikace. Dále také poukázat na důležitost propojování naučených 

komunikačních strategií v individuální terapii s běžnými denními situacemi mimo 

logopedickou ambulanci a snažit se tak nejlépe pomoci pacientovi uspokojit tak 

důležitou potřebu jako je komunikace se svým okolím.
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S25 CASE STUDY. NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

AS A PART OF THE KOMPLEX CARE (TBI)

NEUROPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ JAKO SOUČÁST 

KOMPLEXNÍ PÉČE (KRANIOTRAUMA - TBI)

L. Klepackova

Rehabilitation Centre Hostinne (CZE)

A psychological care is a part of a comprehensive care (along with physiotherapy, OT - 

occupational therapy, cognitive rehabilitation, speech therapy and HBOT - hyperbaric 

oxygenotherapy) in Rehabilitation Centre Hostinné. The care includes (neuro)-

psychological assessement, supporting psychotherapy, psychological counseling and 

cooperation with family members according to the patient's needs. It is indicated by 

a doctor or some other member of the medïcal team.

A neuropsychological assessment is appropriate to determine severity of cognitive 

deficits for patients after aquired brain injury or other neurological diseases. The 

results of the initial assessment are used for planning of the cognitive rehabilitation 

together with occupational therapists (individual OT, cognitive training) and speech 

therapists (patients with speech deficits and dysphagia) and periodical examination is 

used for the evaluation of the effect of the complex care.  

This case study describes the treatment of a 21 years old patient (male), who suffered 

polytrauma after frontal collision in his car (at the beginning of November 2017). The 

score of the Glasgow Coma Scale (GCS) was 3 immediately after the accident (severe 

disorder of consciousness). At the end of Novemeber 2017 the GCS score was 14 

(before admitting to RC Hostinné). Initial bedside examination showed basic 

information about the depth of cognitive deficits. The periodical neuropsychological 

assessment (premorbid intellect, executive function, attention, memory, visuospatial 

function, symbolic function, anxiety and depression) demonstrated improving of the 

partial domains of the cognitive function after 2,5 month lasting comprehensive care. 

The interventions were as follows: basal stimulation by family members (intuitive) 

and regular contact with them (frequent visits and phone calls), HBOT (35 exposures), 

intensive physiotherapy, OT and cognitive training.

Součástí komplexní léčby v Rehabilitačním ústavu Hostinné je vedle tradiční 

fyzioterapie (včetně ergoterapie, tréninku kognitivních funkcí, HBOT - hyperbarické 

oxygenoterapie) a logopedie také psychologická péče. Ta zahrnuje psychologické, 

event. neuropsychologické vyšetření, podpůrnou psychoterapii, psychologické 

poradenství a spolupráci s rodinnými příslušníky dle potřeb jednotlivých pacientů. 
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Péči psychologa indikuje lékař při příjmu pacienta, nebo v průběhu léčby na základě 

návrhu některého člena léčebného týmu nebo ošetřujícího personálu.

U indikovaných pacientů po kraniotraumatech, CMP a jiných neurologických 

onemocněních je vhodné provést neuropsychologické vyšetření pro zjištění 

případného deficitu kognitivních funkcí a jeho rozsahu. Výsledky vstupního vyšetření 

používáme jako podklad pro následnou rehabilitaci kognitivních funkcí při týmové 

spolupráci s ergoterapeuty (individuální ergoterapie, kognitivní trénink) a s logopedy 

(u pacientů s fatickými poruchami a dysfagií). Pokud je některý z těchto pacientů navíc

léčen dlouhodobě hyperbarickou oxygenoterapií, můžeme pomocí cíleného

neuropsychologického vyšetření průběžně sledovat efekt komplexní léčby.

Uvedená kazuistika popisuje pacienta – muž, 21 let, stav po polytraumatu s kranio-

traumatem (TBI) po čelním nárazu v osobním automobilu.  Krátce po traumatu bylo 

Glasgow Coma Scale (GCS) 3, těžká porucha vědomí (počátek 11/2017). Před přijetím 

do RÚ Hostinné bylo GCS 14 (koncem 11/2017). Vstupní psychologické „bedside“ 

vyšetření na začátku pobytu v RÚ Hostinné přineslo základní informace o rozsahu 

a závažnosti deficitů kognitivních funkcí. Neuropsychologické vyšetření 

(premorbidního intelektu, exekutivních funkcí, pozornosti, paměti verbální a never-

bální, vizuokonstrukčních funkcí, symbolických funkcí a depresivity/úzkostnosti) 

prokázalo zlepšení dílčích kognitivních funkcí po 2,5 měsících léčby. Zlepšení výkonu 

dílčích kognitivních funkcí proběhlo na základě následujících vlivů: bazální stimulace 

rodiny (intuitivní) a pravidelné kontakty s rodinou (časté návštěvy, telefonické hovory), 

HBOT (hyperbarická oxygenoterapie – 35 expozic), intenzivní fyzioterapie, ergo-

terapie a trénink kognitivních funkcí.

S25
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S26 EYE COMMUNICATOR AND ITS USE IN CHILD 

REHABILITATION FROM THE PERSPECTIVE 

OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPIST

OČNÍ KOMUNIKÁTOR A JEHO VYUŽITÍ V DĚTSKÉ REHABILITACI 

Z POHLEDU KLINICKÉHO LOGOPEDA

P. Smid

The Hamza Specialised Rehabilitation Centre

for Children and Adults in Luze-Kosumberk (CZE)

The content of the message is the first experience with using of an Eye Communicator 

in the Hamza specialized rehabilitation center. This communicator is suitable for 

children and adults who can’t verbally communicate or can’t control the computer by 

their hands.

Predominantly we are talking about patients with cerebral palsy, brain injury, or 

oncological disease.

It is a device that works with eye tracking technology. Eye tracking is a sensor tech-

nology that enables a device to know exactly where your eyes are focused. Part of the 

device is software that is designed to the patient's individual needs.

Eye Comminicator provides feedback to the patient and his communication partner 

and allows the patient to communicate with others, to develop active and passive 

vocabulary, and playing simple games within speech therapy and beyond.

For the development of alternative communication it is important to find a suitable 

communication channel and develop the content aspect of the speech.The 

communication channel represents the Eye Communicator and the PC, the necessary 

development of the speech and language content is provided by the software that is 

part of the device.

During the lecture will be presented a short video case study of a girl with a dyskinetic-

spastic form of the cerebral palsy.

Obsahem sdělení jsou první zkušenosti s používáním očního komunikátoru 

v Hamzově odborné léčebně. Tato pomůcka je vhodná pro dětské i dospělé pacienty 

s takovou formou disability, která znemožňuje verbální komunikaci a ovládání 

počítače horními končetinami. Jsou to převážně pacienti s DMO, po kraniotraumatu či 

s onkologickým onemocněním. 

Jedná se o lištu s kamerou, která snímá pohyby očí, a ty ovládají kurzor PC. Součástí 

pomůcky je software vytvořený dle individuálních potřeb pacienta.
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Je vytvořen tak, aby vytvářel zpětnou vazbu pro pacienta i jeho komunikačního 

partnera a umožnil pacientovi komunikovat s okolím, rozvíjet aktivní i pasivní slovní 

zásobu a hrát jednoduché hry v rámci logopedické terapie i mimo ní.

Pro rozvoj náhradní komunikace je důležité především najít vhodný komunikační 

kanál a rozvíjet obsahovou stránku řeči. 

Komunikační kanál představuje lišta s kamerou a PC, potřebný rozvoj obsahové 

stránky řeči zajišťuje software, který je součástí pomůcky.

V rámci přednášky bude prezentována krátká videokazuistika dívky s dyskineticko-

spastickou formou DMO.

S26
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S27 EFFICIENCY OF COMPUTERIZED AND NON COMPUTERIZED 

APPROACHES OF COGNITIVE REHABILITATION IN PATIENTS 

WITH PARKINSON´S DISEASE

EFEKTIVITA POČÍTAČOVÝCH A NEPOČÍTAČOVÝCH METOD 

KOGNITIVNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ

V. Plzakova

Laboratory for Neuropsychology, Dpt. of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience,

First Faculty of Medicine, Charles University and General Teaching Hospital, Prague

and Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

T. Nikolai

Laboratory for Neuropsychology, Dpt. of Neurology and Centre of Clinical Neuroscience,

First Faculty of Medicine, Charles University and General Teaching Hospital, Prague

and Memory Disorders Clinic, Dpt. of Neurology, Second Faculty of Medicine,

Charles University and Motol Teaching Hospital, Prague (CZE)

Objective: 

Cognitive impairment is recognized as an important nonmotor symptom of 

Parkinson´s disease (PD) and  it can be in particular characterized by disruption of 

executive functions, memory, visuospatial functions and attention. Cognitive decline 

may already occur in early stages of the disease and it can progress to mild cognitive 

impaiment (PD-MCI) or dementia (PD-D). These changes have a significant impact on 

quality of life in patients, as well as increasing caregiver burden. Medications have 

been shown to have only limited benefit in the treatment of cognitive impairment in 

PD and that is reason why the nonpharmacological interventions are currently of 

interest.

Cognitive rehabilitation (CR) represents one of these nonpharmacological 

appproches to remediation of cognitive impairment in PD patiens. CR encompasses 

the individual approach and interventions focusing on compensatory strategies 

usable in daily activities of patients. At present, we have individual, group and 

computerized approaches to the cognitive rehabilitation.

Design: 

The theoretical report compares the researches of efficiency of noncomputerized CR 

in comparison with efficiency researches of computerized CR. For this purpose were 

searched for the researches published between years 2004 – 2018. Into the study 

were also included researches with nonrandomized design, if they were explicitly 

focused on cognitive interventions in PD-MCI, PD-D and in respondents with PD 

without cognitive deficit. The case studies were not included into the report. The 

experimental laboratory researches were excluded. All the researches were 

published in English.
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Conclusion: 

The aim of the theoretical report is to analyse current researches of CR in PD patients 

and the another aim is to compare the efficiency and benefits of computerized and 

noncomputerized CR for PD patients. The purpose of the report is to point out the 

new approaches and innovations in the field of CR in patients with neurodegenerative 

disorders.

Východisko: 

Kognitivní deficit patří mezi signifikantní nemotorické symptomy Parkinsonovy 

nemoci (PN). U pacientů s PN bývá často přítomen deficit exekutivních funkcí, paměti, 

vizuospaciálních funkcí a pozornosti. Deficity se mohou projevit již v časných fázích 

PN a mohou nabývat různých stupňů závažnosti, od mírné kognitivní poruchy 

u Parkinonsovy nemoci (PN-MCI) až po syndrom demence u PN (PN-D). Kognitivní

deficit ve svém důsledku významně ovlivňuje kvalitu života pacientů a zprostřed-

kovaně zvyšuje zátěž pečujících osob. V současné době se stále více ukazuje omezený

efekt farmakologické léčby na zpomalení progrese kognitivního deficitu u PN a tím

naopak vzrůstá zájem o různé typy nefarmakologických přístupů. Kognitivní

rehabilitace (KR) představuje jeden z těchto nefarmakologických přístupů k remediaci

kognitivního deficitu u PN. KR zahrnuje individuální přístup, intervence se zaměřují na

nácvik kompenzačních strategií využitelných v běžných denních aktivitách pacientů.

V současné době se kromě individuální, skupinové kognitivní rehabilitace stále více

v klinické praxi uplatňuje počítačová kognitivní rehabilitace.

Metody: 

Teoretický příspěvek porovnává výzkumy efektivity nepočítačové kognitivní 

rehabilitace ve srovnání s výzkumy efektivity počítačové kognitivní rehabilitace. Za 

tímto účelem byly vyhledávány výzkumy publikované v rozmezí od roku 2004 do roku 

2018. Do studie byly zahrnuty i výzkumy s nonrandomizovaným designem, pokud 

byly explicitně zaměřeny na kognitivní intervence u PN-MCI, PN-D, u respondentů 

s PN bez kognitivního deficitu. Do příspěvku  nebyly zahrnuty kazuistiky. Laboratorní 

experimentální studie byly vyloučeny. Výzkumy byly publikovány výhradně 

v anglickém jazyce. 

Závěr: 

Teoretický příspěvek si dává za cíl analyzovat současné výzkumy kognitivní 

rehabilitace u pacientů s PN a porovnat efektivitu a přínos počítačové a nepočítačové 

kognitivní rehabilitace pro pacienty s PN. Záměrem příspěvku je poukázat na možné 

postupy a inovace v oblasti kognitivní rehabilitace pacientů s neurodegenerativním 

onemocněním.

S27
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S28 THE CLIENT'S DIARY AS A FACILITATING TOOL FOR SYSTEMIC 

SUPPORT IN THE NEUROREHABILITATION PROCESS

KLIENTSKÝ DENÍK JAKO SYSTEMATICKÝ FACILITAČNÍ NÁSTROJ 

V NEUROREHABILITAČNÍM PROCESU

V. Slepickova, G. Havejova

ERGO Aktiv - Neurorehabilitation center for people with ABI (CZE)

Three months spent by an intensive rehabilitation program can mean a lot to clients 

with aquired brain injury. On one hand it is a long time they dedicate to an intensive 

excercise and fulfilling settled goals. On the other hand it is a very short interval in their 

lives in which they meet new people, learn many new skills and their life is heading 

a new direction. Clients are motivated to changes and new life goals in this phase. 

While starting attending the intensive rehabilitation program the client must be 

orientated in the office space, many different therapists and the settled times of 

therapies. In the beginning client settles his goals of the three months program. This 

all can be very difficult to remember for somebody with an aquired brain damage. 

Often happens that clients don´t see the changes and the improvment they reached 

in three months.

This is the reason why we decided to create a Client´s diary . This tool should serve to 

map the rehabilitation process. Clients can remark the path through the whole 

program with a help of therapists. The purpose of the diary is therefore to provide a 

client a summary of rehabilitation program. 

Tři měsíce strávené intenzivním rehabilitačním programem mohou znamenat pro 

klienty se získaným poškozením mozku mnoho. Na jednu stranu je to velmi dlouhá 

doba, kterou věnují intenzivnímu cvičení a plnění stanovených cílů. Na druhou stranu 

jde o velmi krátký časový úsek v jejich životě, kdy potkají nové lidi, naučí se mnoho 

nových dovedností a jejich život se začne ubírat novým směrem. V této fázi jsou klienti 

motivováni ke změnám a novým životním cílům. 

Při nástupu do intenzivního rehabilitačního programu se klient musí zorientovat v 

prostorech rehabilitace, v množství terapeutů či stanovených časech terapií. Klient si 

na začátku stanoví cíle programu, kterých chce za tři měsíce dosáhnout. To vše je pro 

člověka se získaným poškozením mozku velmi náročné na zapamatování. Ne zřídka 

se stává, že po absolvování celého programu klient nevnímá změny a posuny za 

uplynulé tři měsíce. 

Z těchto důvodů jsme vytvořili Deník klienta. Tento nástroj by měl sloužit pro 

mapování rehabilitačního procesu. Klienti si za pomoci terapeutů mohou svoji cestu 

rehabilitačním programem do deníku zaznamenávat. Záměrem deníku je tedy 

poskytnout klientovi přehled o absolvovaném rehabilitačním programu. 
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S29 LEAP MOTION AND SERIOUS GAMES 

IN PARKINSON’S DISEASE

LEAP MOTION SENSOR A TERAPEUTICKÉ HRY 

U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ

L. Bissolotti

Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura Domus Salutis - Domus Salutis Clinic (Italy)

Purpose:

The aim of this study was to describe the correlations between serious games as 

presented by Gloreha Aria (Idrogenet srl, Lumezzane, Italy) and upper limbs (UL) 

performance in PD patients as measured according standardized functional tests.

Methods:

In Parkinson’s Disease patients, twenty-four consecutive upper limbs (PD Group) 

(16 patients, 9 males, age: 55-83 years) were tested in the cross sectional study. The 

clinical assessment included: Box&Block test (B&B), 9Hole Peg test (9HP) and sub-

scores of UPDRS Motor section to assess upper limb (UL) disability. Performance 

scores obtained in two different tests (Mushrooms test and Trolley test) based on 

Leap Motion sensor used for Gloreha Aria exercises were used to study the 

correlations with clinical scores. The subjective fatigue experienced during Leap 

Motion (LM) tests was measured by RPE Borg (0-10).

Results:

B&B and 9HP tests showed the highest correlation coefficients with UPDRS-M score 

(-0, 652 and 0,712, p<0.05). Mushrooms test correlated with UPDRS-M (-0,31, p<0.05), 

but not with 9HP and B&B test (-0,26 and 0,27, p>0.05), while Trolley test with 

UPDRS-M (-0,40, p<0.05) these two last tests (-0,42 and 0,39, p<0.05). Mean RPE 

during LM tests was 3,4±3,2.

Conclusions:

The evaluation of UL performance is feasible and it is not inducing relevant fatigue. 

The analysis of CC supports the use of Trolley test to evaluate UL disability and 

performance in PD patients, while Mushrooms test is mostly correlated to disability. 

Specifically designed serious games on Leap Motion can serve as method of 

impairment in PD population.

Úvod:

Cílem této studie bylo popsat korelace mezi terapeutickými hrami a testováním 

pacienta ve virtuálním prostředí systému Gloreha Aria (Idrogenet srl, Lumezzane, 
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Italy) a  standardními funkčními testy pro horní kočentinu u populace pacientů 

s Parkinsonovou nemocí (PN).

Metody:

Pacienti s Parkinsonovou nemocí, 24 horních končetin (PN skupina) (16 pacientů, 

9 mužů, věk 55-83 let), byli hodnoceni v průřezové studii. Klinická hodnocení 

zahrnovala: Box&Block test (B&B), 9Hole Peg test (9HP) a motorické sub-skóre UPDRS 

k zhodnocení disability horní končetiny. S klinickými výsledky byly korelovány dva 

testy (test hub a test nákupního vozíku ve virtuálním prostředí), které byly 

zaznamenávány pomocí LEAP Motion (LM) senzoru používaném během cvičení na 

Gloreha Aria. Subjektivní únava během použití Leap Motion senzoru byla hodnocena 

RPE Borg skóre (0-10).

Výsledky:

B&B a 9HP test ukázaly vysokou korelaci s motorickým sub-skóre UPDRS (-0, 652 

a 0,712, p<0.05). Test hub koreloval s motorickým sub-skóre UPDRS (-0,31, p<0.05), 

nikoli však s 9HP a B&B testem (-0,26 a 0,27, p>0.05), zatímco test nákupního vozíku 

koreloval s motorickým sub-skóre UPDRS (-0,40, p<0.05) a dvěma posledními testy 

(-0,42 and 0,39, p<0.05). Průměrné hodnoty RPE během LM test byly 3,4±3,2.

Shrnutí:

Hodnocení výkonu horní končetiny je proveditelné a nevyvolává významnou únavu. 

Analýza korelačních koeficientů podporuje použití test nákupního košíku ve virtuál-

ním prostředí pro hodnocení disability a funkčního využití horní končetiny u pacientů 

s PN, zatímco test hub více koreluje s postižením. Specificky navržené terapeutické 

hry s využitím senzoru Leap Motion mohou být použity jako metoda testování 

postižení pacientů s PN.

S29
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S30 ADVANCED TECHNOLOGY USED IN HAAPSALU 

NEUROLOGICAL REHABILITATION CENTRE

VYUŽITÍ POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ V NEUROLOGICKÉM 

REHABILITAČNÍM CENTRU V HAAPSALU

L. Piirsoo

Haapsalu Neurological Rehabilitation Centre (Estonia)

The presentation is giving an overwiev about Haapsalu Neurological Rehabilitation 

Centre, located in western side of Estonia. Focus is on the therapy principles used in 

the centre and how conventional therapies are connected with usingadvanced 

technology in neurological rehabilitation. Different devices and tools  used with 

various neurological diagnosis for verticalization, gait training, hand therapy, aerobic 

and strenght training are discussed.

Prezentace podává přehled o Neurologickém rehabilitačním centru v Haapsalu, které 

se nachází na západě Estonska. Zaměřuje se na principy terapie používané v centru 

a na to, jak jsou konvenční přístupy propojené s pokročilými technologiemi v neuro-

rehabilitaci. Budou diskutovány různá zařízení a pomůcky používané u různých 

neurologických diagnóz pro vertikalizaci, nácvik chůze, terapii ruky, aerobní a silový 

trénink.
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S31 NURSING CARE FOR PATIENT WITH MULTIPLE SCLEROSIS 

AT REHABILITATION CENTRE KLADRUBY

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S ROZTROUŠENOU 

MOZKOMÍŠNÍ SKLERÓZOU V RÚ KLADRUBY

L. Studnickova; J. Jencikova

Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflamatory autoimmune disease of central 

nervous system with a result – loss of myelin in inflammatory deposits, causes axonal 

damage resulting in nerve ceases. Incidence of MS in population is increasing.

Specifics of nursing care depends on severity of impairment. In mild impairment 

patient needs mild asisstance in all daily activity.  In moderate to severe impairment 

patient needs complex nursing care.

Aim of nursing care is increasing of patient‘s self-sufficiency, maintaining self-

confidence, delay of disability, psychical support.

Multidisciplinary care at RC Kladruby focus on complex care of physiatrict, 

physiotherapist, oocupational therapist, speech pathologist, psychologist, Dietitian, 

social worker.

Roztroušená mozkomíšní skleróza (RS) je onemocnění chronické, celoživotní a nevylé-

čitelné, které zánětlivými ložisky postihuje bílou hmotu mozku a míchy. RS není 

bohužel v dnešní době vzácným onemocněním. Právě naopak, její nárůst v populaci je 

značný. 

Ošetřovatelská péče se odvíjí od stupně závažnosti postižení. U pacienta s lehkým 

stupněm postižení je nutná mírná dopomoc ve všech denních činnostech. U pacienta 

s těžším stupněm je potřeba kompletní ošetřovatelská péče.

Cílem ošetřovatelské péče je zvýšení soběstačnosti pacienta, zachování sebevědomí, 

zpomalení průběhu onemocnění, psychická podpora.

V RÚ Kladruby je kladen důraz na multidisciplinární péči zahrnující lékaře, sestry, 

fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda, psychologa, nutričního terapeuta a sociál-

ního pracovníka.
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S32 FIRST EXPERIENCE IN SPECIFIC RESPIRATORY 

PHYSIOTHERAPY FOR SPINAL CORD INJURY PATIENTS, 

INITIAL DATA FROM NEW PROJECT RC KLADRUBY

RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE SPINÁLNÍCH PACIENTŮ, 

ZAHÁJENÍ PROJEKTU RÚ KLADRUBY

A. Frajtova; S. Jisova

Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

Spinal cord injuries can affect the respiratory system. With a higher lesion level, 

breathing mechanics deteriorates and respiratory complications may occur. Passive 

and active techniques of respiratory physiotherapy are essential in their prevention 

and resolution. In  Kladruby, at the beginning of this year, we included individual 

respiratory physiotherapy in the comprehensive care program for spinal patients. 

A total of 40 selected patients were treated, on the basis of an initial examination, for 

a specific therapy of providing respiratory hygiene, strengthening the respiratory 

muscles using a breathing trainer Threshold- PEP, respiratory postural training and 

patient or a family education in auto-therapy techniques. According to the results of 

the study, targeted respiratory therapy can be considered beneficial in the subacute 

stage of spinal trauma.

Poranění míchy vede k ovlivnění respiračního systému. S vyšší úrovní léze se zhoršuje 

mechanika dýchání a mohou se objevit respirační komplikace. V jejich prevenci 

a řešení mají zásadní význam pasivní a aktivní techniky respirační fyzioterapie. 

V RÚ Kladruby jsme počátkem letošního roku zařadili individuální respirační 

fyzioterapii do programu komplexní péče o spinální pacienty. Celkem bylo ošetřeno 

40 vybraných pacientů, u nichž jsme na základě vstupního vyšetření navrhli konkrétní 

terapii od zajištění hygieny dýchacích cest, posílení dýchacích svalů s využitím 

dechového trenažéru Treshold – PEP, respiračně posturální trénink až po edukaci 

pacienta, či rodiny v technikách autoterapie. Dle průběžných výsledků studie lze 

cílenou respirační terapii považovat za přínosnou v subakutním stádiu po míšním 

traumatu.
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S33 BENEFIT OF THE ROBOTICS SYSTEMS LOKOMAT 

AND REOAMBULATOR FOR LOCOMOTOR THERAPY 

IN SENSORY MOVEMENT DISTURBANCE - CASE REPORT

PŘÍNOS ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ LOKOMAT A REOAMBULATOR 

V TERAPII NÁCVIKU CHŮZE U PACIENTA S PORUCHOU POLOHOCITU 

A POHYBOCITU - KAZUISTIKA

H. Zimermanova; J. Tomcalova

Rehabilitation Centre Kladruby (CZE)

The contain of the lecture is the benefit of the robotics  systems ErigoPro, Lokomat 

and ReoAmbulator by the patient after the stroke. The greatest deficit was a failure of 

walking, expecially disorder of deep sensation and weak muscle strange of the left 

lower extremity. The Progress of the walking was by a patient after the training on the 

robotic systems, which have been specifically planned in the programme, so that their 

graduation followed in the time. The biggest benefits to the patient were the 

feedbacks  of robot systems like a mirror or programs on the screen.

Obsahem přednášky je přínos robotických systémů ErigoPro, Lokomat a 

ReoAmbulator u pacienta po CMP. Největším deficitem pacienta byla neschopnost 

chůze, zejména díky poruše polohocitu a pohybocitu a také slabé svalové síle levé 

dolní končetiny . Progres chůze u pacienta nastal po absolvování jednotlivých 

robotických systémů, které byly cíleně plánovány do programu pacienta tak, aby na 

sebe jejich absolvování navazovalo v co nejmenším časovém odstupu. Velkým 

přínosem pro pacienta byla zejména zpětná vazba u všech robotických systémů, ať již 

v podobě zrdcadla nebo biofeedbacku na obrazovce.
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