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Iniciátorem stavby centra pro amputované pacienty byl primář Eduard Cmunt (uprostřed)
Protetické lůžkové oddělení bylo postaveno v roce 1985 v rámci vznikajících
krajských protetik jakožto součástí tehdejších krajských nemocnic (tzv. KÚNZ).
Dlouhodobým neúnavným iniciátorem
stavby unikátního bezbariérového centra pro amputované pacienty byl primář Eduard Cmunt. Jemu jsme vděčni
za nadčasové uspořádání budovy, která
je koncipována jako léčebně rehabilitační centrum se třiceti lůžky, ambulantním
a rehabilitačním traktem a technickým
zázemím pro výrobu zdravotnických
pomůcek.

Mezi prvními ošetřenými pacienty
na lůžkách protetiky byli ruští vojáci,
kteří prošli válkou v Afganistánu. V rámci internacionální pomoci zde byli protézováni i nikaragujští partyzáni. Zásluhou primáře Cmunta byli vybavováni
nejmodernějšími protézovými díly, které
začala přes zahraniční obchod dodávat
západoněmecká firma Otto Bock. Díky
tomu se protetické oddělení stalo v dobách socialismu školicím centrem pro
české i východoněmecké protetiky, kteří
neměli možnost se západoněmeckými
protetiky běžně spolupracovat. V tuto
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Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých
nemocnic KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

Návštěva náměstka a zástupců KÚNZ ČSR – v dáli bílý domeček, nyní „bílý dům“ KZ
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MUDr. Václav Roubíček (vlevo) byl primářem oddělení protetiky v letech 1990–1999
dobu obdržela ústecká protetika statut
klinického pracoviště pro celý Severočeský kraj.
Nejen budova protetiky má nadčasový
charakter. Její uspořádání a koncept je
plně využíván dodnes. Nadčasovým se
stal i způsob realizace péče o pacienty
po amputaci. Primář Cmunt podporoval
na oddělení přirozený způsob ergoterapie a nácviku soběstačnosti. Pacienti byli vedeni k samostatnému úklidu
na pokojích, vysávali si koberce, zastýlali lůžkoviny do prádelníků, cvičili v tělocvičně 2x denně, přes den byli oděni
v civilu, místo nemocničních postelí spali na válendách, a to až do nového tisíciletí. Dalším nadčasovým počinem byla
snaha o tzv. včasné protézování. Pacient
byl přímo na operačním sále po bércové
amputaci nasádrován až do poloviny
stehna, následně k tomu byly sádrou
připojeny protetické díly s chodidlem.
Byla tak zajištěna včasná vertikalizace
pacientů a také trvalé formování pahýlu do následné definitivní protézy. Oba
principy dnes patří do konceptů kompresivní terapie a tzv. včasného protézování. Přesně o to se dnes snaží mezioborové působení ISPO (International
Society for Prosthetics and Orthotics)
a je náplní komplexní péče o amputované na celém světě.
Od 1985–1989 pracovalo na oddělení se 30 lůžky 6 lékařů. Někteří z nich
po sametové revoluci přešli na jiná

pracoviště a svým působením se v nových chirurgických oborech stali výraznými osobnostmi Masarykovy nemocnice.
V období 1990–1999 se nástupcem primáře Cmunta stal MUDr. Václav Roubíček. Za jeho působení došlo k významnému rozvoji ortotiky se zaměřením
na skoliózy a vývojové vady končetin.
Léčba pacientů se zintenzivnila a doba
pobytu na lůžkách se zkrátila. Do té
doby se se skoliotiky cvičilo vícekrát
denně i několik měsíců pod erudovaným
dohledem pěti fyzioterapeutek. I stavba
protéz je v tomto období realizována až
za několik měsíců u plně zhojených pacientů. Primář Roubíček přesouvá velké

vizity z lůžkové části do rehabilitačního
traktu, do tělocvičny, kde se v týmu s fyzioterapeuty a techniky provádí zpětné
kontroly balancování protéz, je posuzována jejich stavba z biomechanického
hlediska a jejich bezpečnost, kondice
pacientů a je určován další rehabilitační
postup. Tuto změnu využíváme dodnes.
V tomto období primář Roubíček také
rozvinul mezioborovou spolupráci s dalšími odděleními nemocnice. Ve spolupráci s traumatology mají možnost pacienty se zlomeninami bérců i patních
kostí léčit pomocí tzv. Sarmiento ortézy,
v ortopedii a neurochirurgii jsou původní sádrové spiky na zlomeniny páteře
nahrazovány stavebnicovými trupovými
tříbodovými ortézami – tzv. Jewety, které
protetické oddělení již standardně dodává a aplikuje. Další spolupráce byla
rozvíjena s neurology a rehabilitačním
oddělením ve smyslu ortotické suplementace poruch neuromotorického
aparátu.
V porevoluční době dochází k privatizaci
pouze technické části výroby protetických pomůcek, vzniká firma ORTOTIKA
- PROTETIKA s.r.o., která zůstává v nájemném stavu v původních prostorách
protetiky. Tím je i nadále zajištěna kontinuita péče o zdravotně handicapované pacienty. Lůžkový, ambulantní a rehabilitační trakt protetického oddělení
zůstává nadále plně pod Masarykovou
nemocnicí. Vzhledem ke svému působení v představenstvu privátní protetické firmy ORTOTIKA - PROTETIKA s.r.o. se
MUDr. Roubíček rozhodl své působení
v roli primáře protetického oddělení

Na protetickém oddělení začínal i zkušený a uznávaný ortoped MUDr. Pavel Pilát
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pro ICHDK IV. st. dle La Fontaina a vede
k zachování kolenního kloubu. Záchrana kolenních kloubů je statistickým indikátorem kvality péče o ischemickou
a diabetickou nohu. V zahraničí je tento
indikátor sledován a mezi nemocnicemi
hodnocen. Důležitost záchrany kolenních kloubů vychází z jeho složitosti
a ani současné nejmodernější bionické
klouby nejsou schopny jeho funkci plně
nahradit.
Pro představu – v roce 1996 bylo na chirurgickém oddělení provedeno 19
stehenních amputací a 11 bércových,
v roce 2001 se poměr obrací na 11 : 22.
Mezinárodně doporučený poměr transfemorálních a transtibiálních amputací
má činit 1 : 2. Naše nemocnice tento
trend od roku 2001 každoročně splňuje.
Ortoped MUDr. Antonín Pírek se stal kmenovým lékařem protetiky v roce 2003
v roce 1999 ukončit a přejít plně do privátní sféry.

na provádění amputačních výkonů dospělých i dětských pacientů.

Stejný postup přechodu do privátní
sféry již na počátku 90. let zvolil další
ze členů původního lékařského týmu
MUDr. Vlastimil Kousal, který vybudoval
v Ústí nad Labem plně fungující ortoprotetickou firmu Ortmedic.

Vzhledem ke všeobecnému náhledu
provádění amputací v České republice
ve stylu válečné chirurgie začíná primářka Táborská nejprve spolupracovat
s mezinárodními odborníky a své zkušenosti z Německa, Itálie, Švédska, Francie, Rakouska a ze světových kongresů
začíná uplatňovat v praxi. Již v roce 2003
jsme mohli prezentovat za Masarykovu nemocnici na kongresu v Německu
statistiku amputací před a po zavedení
důsledné indikace a provádění Brücknerovy amputace (Doc. Lutz Brückner,
šéflékař ortopedicko-traumatologického
oddělení, Moric klinika v Bad Closterlausnitz). Tento typ amputace je určen

Další výraznou osobností Masarykovy
nemocnice, která začínala na protetickém oddělení, je zkušený a uznávaný
ortoped MUDr. Pavel Pilát, který po revolučních změnách přechází v roce 1990
na oddělení ortopedie a věnuje se složité operativě páteří.
V neposlední řadě nynější staniční lékař chirurgického oddělení MUDr. Martin Plzák začínal taktéž svoji lékařskou
anabázi na oddělení protetiky, odkud
v roce 1994 přechází na Chirurgickou
kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem.

V roce 2001 jsme se stali spoluřešiteli
vývoje protetického chodidla s dynamickými prvky – grantového Projektu výzkumu a vývoje FD-K/103 PZ-Z2/13/99.
Ve spolupráci s výrobcem protetických
dílů firmou Össur – Švédsko jsme provedli několik klinických zkoušek s vakuovými kompresivními vaky na čerstvé
pahýly. Na základě této spolupráce jsme
jako první oddělení v Čechách získali
původní sadu silikonových postoperačních pahýlových návleků, které jsou
nezbytnou podmínkou k provádění
principů řízené kompresivní terapie
u čerstvě amputovaných pacientů. Zavedením této metody se protetické oddělení vrací k odkazům primáře Cmunta o včasném protézování. Postupně
zkracujeme dobu ode dne amputace
k předání protézy. V roce 2000–2002
jsme se dostali na průměrnou dobu 33

PO ROCE 2000
V roce 2000 se primářkou protetiky stává MUDr. Jana Táborská, která v roce
1997 přechází na protetiku z traumatologie. Její chirurgické zaměření mění
skladbu pacientů více směrem k doléčování pahýlů po amputacích, k léčbě
otevřených ran na končetinách a k péči
o diabetické defekty nohou. Nadále se
prohlubuje spolupráce s chirurgickými obory a zvyšuje se podíl protetika
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Doc. Lutz Brückner, šéflékař ortopedicko-traumatologického oddělení, Moric klinika
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Včasná rehabilitace po amputacích
dnů. Mezinárodní doporučení ISPO stanoví 3 týdny pro transtibiální amputaci
a 6 týdnů pro amputaci transfemorální. Kvalitně provedený operační výkon
a dodržování principů kompresivní terapie je základním kamenem pro včasné
protézování.
Nezbytnou součástí úspěchu je rehabilitace pacienta. Během dohojování
a formování pahýlu jsou pacienti v našem rehabilitačním traktu připravováni
pro chůzi. Využíváme k tomu metodiku
tzv. Školy chůze I – bez protézy. Standardně aplikujeme léčebnou tělesnou
výchovu, stoj u žebřin, protahování

kontraktur, magnetoterapii a vakuovou
kompresivní terapii na zachovanou končetinu, zvyšování kondice na žíněnkách.
Po předání protézy provádíme metodiku Školy chůze II – s protézou, nejprve
nácvik chůze v bradlovém chodníku, balancování, chůzi s francouzskými holemi
po nerovnostech, po nakloněné rovině,
nácvik chůze po schodech a v exteriéru. Náš tým fyzioterapeutek natočil pro
potřeby odborné veřejnosti v roce 2003
edukační film Principy školy chůze amputovaných klientů. Film byl oceněn
II. místem v kategorii sesterské odborné
práce pro rok 2004.

V roce 2003 se stává kmenovým lékařem
protetiky atestovaný ortoped MUDr. Antonín Pírek, který je tak důležitou posilou našeho týmu. S jeho příchodem
se náplň oddělení rozšířila o pacienty
s vertebrogenními potížemi.
Poskytujeme infuzní terapie pacientům
s vertebrogenním syndromem, zajišťujeme hospitalizace pro navigované obstřiky páteře pod CT, přebíráme pacienty
po kolenních a kyčelních náhradách
k dohojení operačních ran a k rehabilitaci. Spolupracujeme převážně s ortopedií
v Ústí nad Labem, Praze a Chomutově.

2004
Logickým vyústěním snahy o komplexní
přístup v léčbě ischemické a diabetické nohy v naší nemocnici bylo zřízení
PODIATRICKÉ ambulance v hale protetického oddělení. Předcházelo tomu
školení našeho týmu v IKEMU, nutnost
propojení erudice více oborů, které se
problematikou syndromu diabetické
a ischemické nohy zabývají. První certifikovanou podiatrickou sestrou v naší
nemocnici se stala Mgr. Soňa Čechová,
původně traumatologická, zkušená sestra, která úspěšně prošla výběrovým
řízením a stala se na dalších 5 let hlavní sestrou pro Masarykovu nemocnici
v Ústí nad Labem. Akreditaci podiatrické ambulance jsme získali v roce 2004
a byli jsme tak 13. podiatrie v celé ČR.
Komplexnost péče v podiatrii je zajištěna týmovou mezioborovou výbornou
spoluprací chirurga MUDr. Davida Procházky, podiatrické sestry Vladislavy
Bouškové, diabetologa, protetika a protetického technika.

Podiatrický tým ústecké Masarykovy nemocnice – zcela vpravo MUDr. Jana Táborská
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Edukační materiál

Callander

EXARTIKULACE – DISARTIKULACE V KOLENNÍM
KLOUBU (EXARTICULATIO IN GENU)

GrittiStokes

Exartikulace v kolenním kloubu – chirurgové ji téměř neprovádějí, učebnice se
o ní zmiňují jen okrajově nebo vůbec.

ZÁSADY:

Příčinou tohoto stavu je stále zakořeněné původní doporučení protetiků
o nevhodnosti exartikulačního pahýlu z důvodu jeho nadměrné délky pro
protézování.

1. Pokud je možno výkon naplánovat,
Modifikace operací na distálním femuru
pak vždy volíme řez sagitální. U horizontálního řezu se může v kombinaci s výraznou retrakcí kůže, velkým tahem m. tenzor fasciae lattae a suturou pod tahem, obnažit
zevní kondyl femuru.

Během obou světových válek byl obrovský tlak na chirurgy, aby exartikulační
nebo dlouhý stehenní pahýl byl zkracován alespoň o 10 cm původní délky.

2. Řez vedeme od tuberositas tibiae kolmo distálně a vytváříme oblé laterální kožní
laloky délky cca 10–15 cm od kolenní štěrbiny.

Z požadavku na krácení stehenní kosti vznikají modifikace exartikulace typu
Gritti-Stokes (resekce kondylů, uzavření
dřeňové dutiny přiklopením pately, vyžadující osteosyntézu) a transkondylická amputace se zachováním rozšířené
části kondylů – Callander). Oba výkony
se snaží rozšířenou distální částí umožnit přenos zatížení do protézy přes konec pahýlu.
Do sedmdesátých let 20. století nebylo vyvinuto protetické koleno, které by
v poloze sedu asymetricky nepřesahovalo nejméně o 10 cm koleno zdravé.

Exartikulace

3. Přerušujeme úpon čtyřhlavého svalu lig. patellae proprium, mediálně pak skeletizujeme pes anserinus, který následně slouží ke snadnějšímu uzavření kloubní dutiny.
U starších lidí často bývá hypoplastický, nesmíme ho přerušit při vstupu do kloubu.
4. Provedeme ohyb v koleni, kožní laloky proximalizujeme a poté vstupujeme
do kloubní štěrbiny pod přerušeným lig. pat. prorprium, řez vedeme pod menisky,
mediálně pod proximalizovaným pes anserinus.
5. Menisky ponecháváme – fungují jako odpružení nárazů, při jejich odstranění dochází k výraznému nechtěnému obnažení kloubních ploch a k vysychání chrupavek.
6. Po přerušení zkřížených vazů se dostáváme do zadní části kloubu, k průběhu n. tibialis, a. poplitea, laterálně n. fibularis communis, vhodná je samostatná preparace
jednotlivých struktur.
7. Oddělení bércové části se dokončuje oddělením úponů m. biceps femoris ze zadní
části tibie a hlavičky fibuly.
8. Kloubní dutinu uzavíráme pomocí pes anserinus, zbytků kloubního pouzdra, zbytku
lig. patellae proprium.
9. Patelu se vůbec nesnažíme jakkoli fixovat, po přerušení lig. patellae proprium ponecháme bez fixace – proximalizace pately je s výhodou pro stabilizaci pahýlu proti
rotaci v objímce.
10. Do kloubu vkládáme redon č. 8, šijeme PDS pokračujícím stehem.
11. Podkoží a kůži šijeme bez tahu, může zůstat i nadbytek volné kůže – pětinásobná
retrakce!!
12. Exartikulační pahýl pouze lehce bandážujeme krátkotažnými obinadly – s vyměkčením nad patelou.
13. V pooperačním průběhu podáváme NSA lokálně i celkově po dobu prvních dní
jako u artritid.

Kosmetický efekt nového typu
kolenního protézového kloubu
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Typy kožních řezů – přední horizontální, zadní horizontální a sagitální řez
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Gangréna pahýlu po Brücknerově amputaci, reamputace v koleni, výsledek
Toto řešení bylo kosmeticky i funkčně
nepřijatelné.
Oprávnění požadavku protetiků na zkracování femuru kvůli asymetrii protézy
skončilo uvedením čtyřosého kolenního
kloubu OHC na trh v roce 1968 p. Lyguistem a jeho dalším zdokonalováním
protetikem Pierrem Bottaou. Předností
nové technologie je ohyb kolenního
protetického kolene těsně za koncem
pahýlu a výrazně menší energetická náročnost na ovládání protézy. I sportovci
s exartikulací v koleni jsou v běhu rychlejší než s amputací stehenní.
Samotný výkon je možno charakterizovat jako atraumatický, nekrvavý, přehledný a velice efektivní. Exartikulací
je vytvořen plně zatížitelný nášlapný
pahýl.
Nášlapný pahýl je charakterizován možností plného zatížení kostního konce
pahýlu na dno objímky. U stehenní či

bércové amputace toto není umožněno pro úzký kostní apex, který vždy při
plné vertikální opoře traumatizuje svaly
i podkoží a vede k protruzi skrze kožní
kryt. Anatomický tvar zachovaných kondylů femuru je naopak přirozeně přizpůsoben k axiálnímu zatížení. Exartikulační pahýl je přirozeně plně zatížitelný
nášlapný pahýl.
Ve srovnání s amputací stehenní –
transfemorální je exartikulace v koleni
ve všech směrech nedoceněna.
Při exartikulaci se nepřerušují svaly –
pouze vazivové úpony, nepřerušují se
kosti, neobnažuje se dřeňová dutina,
nepřerušují se adduktorové svalové
vrstvy a nevznikají tím automaticky podmínky pro kontrakturu a abdukci v kyčli,
nedochází ke svalovým dysbalancím,
rehabilitace je snazší a zůstává dlouhá
páka k ovládání protézy. U stehenní amputace je přenos váhy řešen přes malou
plochu sedací kosti, u exartikulace je

oblast pánve zcela volná, pohyb v kyčli
není objímkou omezován, neboť do oblasti pánve vůbec nedosahuje, přenos
váhy těla se děje plně přes velkou plochu kondylů.
Díky osovému zatížení u exartikulace
nedochází k osteoporóze stehenní kosti a pánve, u dětí zůstává neporušena
růstová ploténka. Plným zatížením konce pahýlu je zajištěna proprioceptivní
funkce kůže pahýlu, je zajištěna zpětná
aferentace do statokinetického aparátu.
Tím je ulehčeno prostorové vnímání těla
a snazší ovládání protézy.
Z hlediska protetiky hruškovitý tvar pahýlu díky proximalizaci čéšky retrakcí
pomáhá proti rotaci a pevnějšímu uložení pahýlu v objímce. Stavební osa
protézy je shodná s osou zátěžnou,
u stehenní amputace je objímka nefyziologicky stavěna do flexe z důvodu nastalé svalové dysbalance po přerušení
adduktorů.

INDIKACE:
Výkon je vhodný pro jakékoli etiologie
včetně okluzivních arteriálních poškození, ICHDK, reamputace bércových amputací kontraktury v koleni nad 40 stupňů
flexe, septické komplikace, chronické
osteomyelitidy, nádory bérce, bércové
cirkulární vředy, osteomyelitidy bércových kostí či vývojové vady.
Základem a předpokladem uzavření
operační rány je dostatečný, dobře prokrvený kožní lalok (horizontální – předozadní, zadopřední, sagitální). V oblasti
kolene dochází až k pětinásobné retrakci kůže. Vstupujeme do čistého kloubu, proto neoperujeme, pokud možno,
po střevních operacích.

Po zformování pahýlu protézujeme
cca za 4–8 týdnů od operace, pahýl
formujeme pomocí krátkotažných bandáží nebo kompresivních pahýlových
návleků. Po operaci je možno pacienta objednat do protetické ambulance
na tel. č. 477 113 106 nebo domluvit
překlady s primářkou Táborskou na telefonním čísle 731 535 646.
V letech 2014–2016 jsme v Ústí nad
Labem ve spolupráci s chirurgy provedli – 13 exartikulací, z toho 6x primárně
indikované s dg. ICHDK a 7x byla indikována reamputace pro gangrénu pahýlu
po amputaci v bérci.

Literatura:
Sanders G. T.: Lower limb amputations: A Guide to
rehabilitation. F. A. Davis, Philadelphia 1986
Dederich R.: Amputationen der Gliedmassen. Thieme, Stuttgart/New York 1987
Botta P., Baumgartner R.: Prothesenversorgung
nach Knieexarticulations. Med. Orthop. Techn. 104
(1984) 8–10
Baumgartner R. Botta P.: Amputatio und Prothesenversorgung der unteren Extremit“ at, Stuttgart, Enke
1995 ISNB š- 432-97502-3
Baumgartner R. Botta P.: Amputatio und Prothesenversorgung, 1989, 2008 Georg Thieme Verlag
Stuttgart – New York
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Během roku v ambulanci ošetříme 2 325 pacientů a provedeme
cca 800 medicinálních pedikúr. Podstatou práce erudovaných týmů podiatrických ambulancí je celkově snížit
počet velkých amputačních operačních
výkonů ve stehně a bérci. Za poslední
čtyři roky jsme na zákrokovém sálku
protetiky provedli 106 drobných miniinvazivních výkonů pro osteomyelitická
ložiska v předonoží bez nutnosti další
chirurgické intervence (nezahrnuje statistiku MUDr. Procházky). Tím se snižuje
i počet bércových amputací a přibývá
výkonů pouze v předonoží. Viz statistika
amputací.

Protetické oddělení Masarykovy nemocnice, o. z.

Statistika amputací v letech 2014–2016
Chirurgické a protetické oddělení
Amputace

2014

2015

2016

Transfemorální

14

15

20

Transtibiální

26

26

28

Exartikulace

4

4

5

Periferní

Chir.: 28

Chir.: 27

Prot.: 36

Prot.: 18

Poměr

2005–2006

TF : TT

14 : 26

15 : 26

20 : 28

V letech 2005–2006 jsme se opět stali
spoluřešiteli grantového Projektu výzkumu a vývoje MPO ČR v programu IMPULS
FI-IM2/O82FD. Rozvíjí se spolupráce
s Katedrou fyzioterapie a ergoterapie
FSZ UJEP v Ústí nad Labem a zajišťujeme
výuku předmětu ortopedická protetika.
Během dalších let jsme ve spolupráci
s chirurgickými pracovišti jiných nemocnic (IKEM, Motol, Olomouc, Liberec, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Louny, Žatec,
Sokolov, Duchcov, Teplice, Chomutov,
Sokolov, Česká Lípa, Děčín, Litoměřice,
Roudnice nad Labem) provedli speciální
i standardní amputační výkony. Během
této aktivní spolupráce došlo na mnoha jmenovaných pracovištích ke změně přístupu k problematice amputací
a vzájemnou spoluprací se daří snižovat
počet stehenních amputací. Kromě provedení samotného operačního výkonu
protetikem umožňujeme brzké překlady na naše oddělení. Tím si i nadále
aktivně udržujeme chirurgickou praxi,
nutnou pro edukační činnost v oboru.
Taktéž opakovaná lektorská činnost primářky Táborské na kadaverózním kurzu,
pořádaném doc. MUDr. Igorem Čižmářem, Ph.D., na ECPA (Edukační centrum
praktické anatomie) FN Brno, pomáhá
k rozšiřování povědomí chirurgů o amputačních metodách.

TF : (TT + periferie) 14 : 79

15 : 90

20 : 73

TF : TT

1 : 1,73

1 : 1,4

1:6

1 : 3,65

2010
V roce 2010 jsme byli Ministerstvem
zdravotnictví ČR vybráni a vyzváni k natočení edukačního filmu o postupech

8

1 : 1,85

TF : (TT + periferie) 1 : 5,64

a péči o amputáře s názvem Stačí jen
chtít? Film mapuje složitosti tématu
a pomáhá pacientům i odborné veřejnosti k orientaci.
Zavádění nových trendů do léčby chronických ran na oddělení protetiky,
kontinuální vzdělávání v problematice

hojení ran, vytváření kazuistik, statistik
a dlouholeté zkušenosti vynesly v letech
2015 a 2018 primářce MUDr. Janě Táborské na Kongresu ČSLR v Pardubicích
za přednášku Nášlapné pahýly po amputacích a za přednášku Biokeramika
v léčbě chronických ran první místa. Je

spoluautorkou edukační knihy Léčba
syndromu diabetické nohy odlehčením
a v roce 2015 dostává cenu ředitele
Masarykovy nemocnice MUDr. Josefa Liehneho za reprezentaci ústecké
nemocnice.

SOUČASNOST

Chir.: 27

Prot.: 24

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

Podiatrická ambulance – výkony
Název útvaru

Počet pacientů

Počet ošetření
(návštěv)

Interna – diabetologické centrum
Protetika

302

1 150

Podiatrická ambulance

191

459

Skladba pacientů zůstává stejně rozmanitá, stále se zaměřujeme na léčbu diabetické nohy, léčbu defektů, záchranu
kolenních kloubů, na fyzioterapii po ortopedických výkonech, infuzní terapii,
nadále provádíme s podiatrickými sestrami edukační a přednáškovou činnost
a praktickou výuku chirurgů. Uplatňujeme principy kompresivní terapie a včasného protézování.
K vítaným změnám dochází v obnově
zastaralého vybavení protetiky, pacienti
již mají k dispozici zdravotní polohovací postele, v hale protetiky se podařilo
vybudování bezbariérových toalet. Před
budovou protetiky byla vybudována
parkovací místa pro invalidy a klienty
protetického oddělení. V plánu máme
výměnu zastaralých přístrojů v traktu
fyzioterapie, vodoléčby a přístrojů k LTV
a zavedení interaktivních tabulí pro nácvik chůze v protéze.
Průměrná doba včasného protézování
čerstvě amputovaných pacientů za rok
2018 je 47 dní, prodloužení tohoto ukazatele bylo způsobeno sekundárním

Nové parkoviště před budovou protetiky funguje od roku 2017
dohojováním úrazových pahýlů, kde
probíhaly reparativní i objemové změny pomaleji. Nejkratší doba postavení
do protézy od amputace byla loni 26 dní
ode dne amputace. Jednalo se o pacienta V. P., ročník 1942, příčinou amputace – ICHDK, DM, operace dle Brücknera
byla provedena na chirurgii v Chomutově a na protetiku k protézování byl pacient přeložen 4. den po operaci, z MNUL

odchází 40. den od amputace v protéze
s 1 fr. holí.
Velký posun zaznamenává obor protetika ve vývoji protetických dílů a v zavádění nových technologií, CAD/CAM, výroba
pomůcek pomocí počítačových tiskáren.
Tím se zásadně mění design a dostupnost výrobků, nezávisle na hranicích
států.

Telefonický kontakt: 477 113 108, 3106

Ortopedická protetika – výkony
Název útvaru

Počet pacientů

Počet ošetření
(návštěv)

Ortopedicko-protetická odborná
ambulance

635

1 175

Ortopedicko-protetická příjmová
ambulance

51

54

Ortopedicko-protetická lůžka

341

341

Telefonický kontakt: 477 113 106
Rehabilitační trakt Protetického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

www.kzcr.eu
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

ROK 2019
Od 1. ledna 2019 došlo ke změně úhrady zakázkových zdravotnických prostředků. Ceny jsou přibližné, protože se jedná
o individuální zakázkové zdravotnické prostředky. Dle legislativy budou doplatky na vše ve výši 1 % z celkové fakturované
ceny pojišťovně. U dětských pacientů doplatky nejsou. U prefabrikovaných pomůcek (jako je např. Walk On, Turbo Med) bude
doplatek ve výši 5 %.
Ceník doplatků
Dynamická pronosupinační ortéza
Ortézy DK prefabrikáty:

Ortézy DK individuální:
Uhlíkové ortézy
Trupové ortézy prefabrikáty:
Trupové ortézy individuální:

Ortézy HK individuální:

název ortopedické pomůcky:

orientační výše doplatku:

Walk On

cca 650 Kč

Walk On Reaktion

cca 650 Kč

Turbo Med

cca 650 Kč

Sarmiento na třmen

cca 170–300 Kč

AFO

cca 90–200 Kč

KAFO

cca 280–400 Kč

Miami

cca 200–400 Kč

Tříbodový korzet (Jewet)

cca 240–400 Kč

TLSO, TLSO kombi

cca 250–350 Kč

Cheneau, Cheneau kombi

cca 400 Kč

Bederní pás, thoracolumbostat

cca 170–300 Kč

Ortéza Ball

cca 35–100 Kč

Ortéza HK polohovací

cca 70–100 Kč

Ortéza HK + dlahy

cca 120–250 Kč

Ortéza HK (opozička, střecha, šněrovačka)

cca 50–150 Kč

ORTOTIKA - PROTETIKA s.r.o., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem. Telefonický kontakt: 477 114 466

Sarmiento ortéza s teleskopem
Exartikulační protéza

Protéza pro amputaci v Chopartu

Speciální vložky

Turbo Med

10

Podiatech

Ve spolupráci s firmou ORTOTIKA - PROTETIKA s.r.o. jsou pacienti vybavováni
silikonovými komponenty, hydraulickými klouby, odlehčenými uhlíkovými skelety pomůcek. V oblasti ortotiky se stále
více uplatňuje princip progresivního
dlahování pomocí zabudování úhlově
stavitelných kloubů. Pro oblast peroneálních paréz je nabízena nejnovější
důmyslná ortéza Turbo Med, která díky
exoskeletárnímu uložení neubírá prostor v obuvi a její funkce je nad běžná
očekávání. Výroba speciálních vložek
pomocí anatomického otisku doplňuje
škálu individuální výroby.

www.kzcr.eu

Primářka protetického oddělení MUDr. Jana Táborská při práci. Vlevo snímek z operačního traumatologického sálu.
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První certifikovaná podiatrická sestra
v MNUL Mgr. Soňa Čechová

Tým z rehabilitační části protetického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice

Miniinvazivní výkon na dia noze

Edukační filmy protetického oddělení

Tým z lůžkové části protetického oddělení

Budova protetického oddělení v době svého vzniku. Vpravo snímek z ledna letošního roku. Protetické oddělení Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je v současné době jediné lůžkové protetické pracoviště v ČR.

Redakce děkuje primářce MUDr. Janě Táborské za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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