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Úvod
Vážení čtenáři odborné přílohy Statim,
oddělení sportovní medicíny je nejmladším oddělením v rámci Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Cílem a náplní tohoto
oddělení je zajištění komplexní zdravotní péče o sportovce všech věkových kategorií a různých výkonností.

Jsme oddělením, v jehož prostorách se setkávají lékaři, střední zdravotnický i nezdravotnický personál
různých odborností se společným zájmem a tím je
prevence a léčba zranění a nemocí, které ovlivňují
účast ve sportovních aktivitách.
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Pohled do čekárny
Ambulantní část oddělení se nachází v budově T Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Budova T je v areálu nejstarší z celého
komplexu Masarykovy nemocnice. Byla postavena ve 30. letech
20. století. Tomu odpovídá i její nynější venkovní vzhled, který
čeká na rekonstrukční práce. To naštěstí již ne zcela platí o interiéru budovy. Prostory oddělení sportovní medicíny jsou důkazem
funkčnosti a postupné modernizace interiérů.
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Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

Sestřičky M. Koucká, V. Raždíková a prim. Neckař v zátěžové ambulanci
sportovní medicíny
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KONTAKTY K OBJEDNÁNÍ
telefon: 477 113 020
e-mail:
sportovnimedicina@kzcr.eu
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Historie a současnost sportovní medicíny v ústecké nemocnici

Co je to sportovní medicína?
zdatnost a výkonnost sportovce jako
jsou kardiorespirační onemocnění,
metabolická onemocnění či psychosomatické poruchy na podkladě přetížení či přetrénování. Sportovní lékaři se
také spolupodílejí na vytváření a zavádění preventivních programů do sportovní praxe pro širokou veřejnost, ale
i do specifických sportovních odvětví.

Ultrazvukové vyšetření při onemocnění podkolenní šlachy
Samotný obor sportovní medicíny
se ve světě vyvíjí v oblasti zdravotní
péče od poloviny 20. století. Sportovní medicína je specializovanou nadstavbou základních oborů v různých
státech Evropy (Norsko, Itálie, Nizozemí), Austrálie či USA. Po dokončení
základního oboru – nejčastěji ortopedie či rehabilitace – se lékař specializuje v oboru sportovní medicíny. Více
o celé koncepci vypovídá anglický opis
oboru „sports and exercise medicine“.
V České republice je samostatným
nadstavbovým atestačním oborem
tělovýchovné lékařství. Česká společnost tělovýchovných lékařů sdružuje
tělovýchovné lékaře různých odborností (praktické lékaře, kardiology, ortopedy, rehabilitační lékaře a další).
Oblastí zájmu sportovní medicíny je
včasná diagnostika a léčba zranění
svalů, šlach, vazů a kostí vzniklých
v souvislosti se sportovní (pohybovou)
aktivitou. Dále pak se zabýváme včasnou diagnostikou stavů, které ovlivňují
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Velkou část činnosti našeho oddělení
tvoří také preventivní sportovní prohlídky, které by měl každý výkonnostní
sportovec bez rozdílu věku pravidelně
každý rok podstupovat. Forma těchto
lékařských prohlídek se liší dle věku,
výkonnosti a typu sportovní aktivity.
Důvodem provádění takovéto prohlídky je včasná diagnostika poruchy
vývoje muskuloskeletálního systému
způsobená nadměrným či nesprávným
typem sportovní aktivity a dále posouzení rizik náhlé srdeční smrti ve sportu.

Oddělení tělovýchovného lékařství
bylo součástí ústecké nemocnice
již v 60. letech 20. století. Oddělení
bylo umístěno mimo areál nemocnice
ve vile ve Staré ulici v Ústí nad Labem.
Dlouholetým primářem byl MUDr. Hlinovský. Toto oddělení pod vedením
primáře Hlinovského provádělo celé
spektrum zátěžové diagnostiky organizovaných sportovců a také se zabývalo
preskripcí pohybové aktivity u pacientů s diabetem, ischemickou chorobou
srdeční a obezitou. Již v této době
začali do ambulance docházet také
konzultanti z chirurgie, jedním z nich
byl i MUDr. Trefný. Po smrti prim. Hlinovského vedli oddělení MUDr. Rolc
a MUDr. Pyšný. V 90. letech oddělení
tělovýchovného lékařství v rámci ústecké nemocnice zaniklo a zátěžová
diagnostika sportovců v ústeckém regionu byla zachována pouze v soukromé
ambulanci MUDr. Rolce. MUDr. Pyšný
svou profesní kariéru spojil s Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně

MUDr. Otto Trefný, CSc., při
velké vizitě – druhá polovina
osmdesátých let
v Ústí nad Labem, kde se věnoval pedagogické činnosti, fyziologii a patofyziologii sportovní zátěže.

Preventivní sportovní prohlídka se zátěžovým testem na bicyklovém
ergometru

Léčba poranění pohybového aparátu u výkonnostních a vrcholových
sportovců byla centrována již od počátku do Masarykovy nemocnice.
Tato oblast je silně spjata se jménem
doc. MUDr. Trefného. Tato osobnost

Oddělení tělovýchovného lékařství ve vile ve Staré ulici
ústecké traumatologie přitahovala
do Masarykovy nemocnice známé
sportovní osobnosti československého sportu, zejména hokejové reprezentanty. Doc. MUDr. Trefný pokračoval
v díle primáře Dolejšího, který se staral o fotbalisty tehdejší „armaturky“
a začal rozvíjet sportovní traumatologii v konzervativní a následně
i operační podobě. Doc. Trefný byl
také dlouholetým lékařem reprezentačního hokejového mužstva Československa. Pomyslné žezlo v tomto
směru po něm převzal MUDr. Kačer. Nový rozvoj sportovní ortopedie
a traumatologie s sebou přinesla artroskopie. Artroskopie je miniinvazivní
operační technika, která dokáže řešit
nitrokloubní poranění s minimálním
poškozením okolních měkkých tkání.
V roce 1991 MUDr. Madar provedl první
artroskopické operace na Ortopedickém oddělení Masarykovy nemocnice. Tato přelomová operační technika
se rychle začala rozvíjet i na traumatologickém oddělení a po odchodu
MUDr. Madara do managementu nemocnice se stal jejím propagátorem

a mentorem v Masarykově nemocnici
prim. MUDr. Houser. Nyní se obě artroskopické školy propojují do nového
funkčního celku – Artroskopického
centra Masarykovy nemocnice. Oddělení sportovní medicíny má v tomto
případě zastoupení žáků z obou škol.

Prim. Dolejší a za ním
prim. Hlinovský na krajském
chirurgickém semináři v roce 1974
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Zátěžová laboratoř sportovní medicíny

MUDr. Jurášková provádí zátěžové vyšetření u sportovce na bicyklovém ergometru
chtějí ověřit nebo stanovit zátěžovou
toleranci, eventuálně odhalit skryté patologické reakce na zátěž. Naše
zkušenosti potvrzují, že právě skupina sportovců s rizikovou rodinnou
anamnézou (ischemická choroba myokardu, hypertenze, kardiomyopatie,
hyperlipidémie a event. další) může

Štěpán Vachoušek před zátěžovým vyšetřením
Důvodů vzniku sportovní zátěžové
laboratoře v rámci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jejíž
přístrojové vybavení stálo cca 900 tisíc Kč, je několik – obecných i konkrétních. Jedním z obecných cílů Krajská
zdravotní, a. s., jako největšího poskytovatele zdravotní péče v rámci
Ústeckého kraje, je udržení a zlepšení
zdraví obyvatel Ústeckého kraje. Právě
cvičení a sport je v zájmu společnosti
nejen jako jevu naplnění volného času,
ale i jako faktoru prevence některých
civilizačních a společensky závažných
onemocnění. Sport a pohybová aktivita jsou lék. Každý lék, i tento, se musí
ve správné formě a intenzitě dávkovat
tak, aby úsilí do něho vložené nebylo
rychle ztraceno. V zátěžové laboratoři
provádíme nejen ze zákona požadované sportovní zdravotní prohlídky dětí
a mladých výkonnostních sportovců,
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ale tyto služby jsou k dispozici i rekreačním sportovcům. Zejména bych
je doporučil všem ve věkové kategorii
nad 35 let. Důvodem tohoto doporučení je cíl minimalizovat u těchto sportovců riziko náhlé srdeční smrti při
sportu.
Indikace zátěžového vyšetření musí
být podložena přiměřeným lékařským
vyšetřením nejen kardiovaskulárního,
ale i pohybového aparátu. Lékař indikující a provádějící zátěžové vyšetření
v naší ambulanci musí vždy uvést, co
konkrétně čekáme od zátěžového testu. Zátěžové vyšetření je časově náročné a trvá 30–60 minut. V tuto chvíli
provádíme cca 150 vyšetření za měsíc.
Důvody k provedení zátěžového vyšetření v naší ambulanci jsou:
1. Nejčastější indikací je zákonná povinnost vyšetření sportovců účastnících se závodní sportovní aktivity.

Medicínský důvod, proč provádíme
tato vyšetření, je ten, abychom mohli
sledovat rozvoj sportovce a vlivy pravidelného tréninku na jeho organismus.
U vytrvalostních sportovních disciplín
zjišťujeme zejména míru aerobní kapacity – VO2max. Hodnota tohoto parametru určuje nejen zdatnost jedince,
ale i schopnost rychlejší regenerace sil
(např. na turnajích s denními zápasy),
jak ukazují výsledky týmů a zkušenosti
hokejových a fotbalových trenérů, se
kterými spolupracujeme.
2. Druhou častou indikací k vyšetření
je preventivní kardiologické vyšetření.
Toto vyšetření zahrnuje skupinu sportovců, kteří pokračují nebo se zapojují do sportovní aktivity i ve středním
a vyšším věku. Takovíto sportovci mívají často individuální kondiční program a chtějí s lékařem konzultovat
otázku svého zdravotního stavu, či si

mít skrytou patologickou reakci na zátěž, která takového jedince ohrožuje
na zdraví.
3. Pozvolna také pozorujeme nárůst
počtu sportovců, kteří k nám přicházejí z důvodu funkčně diagnostického.
Tedy sportovců, kteří jsou odesláni
praktickým lékařem pro děti a dorost

MUDr. Vlažná provádí zátěžový test u profesionálního sportovce na běhátku

či praktickým lékařem pro dospělé
z důvodu podezření na neurocirkulační dystonii – například stavy slabosti,
nevolnosti vázané na sportovní aktivitu, kolapsové stavy při a po sportovní
aktivitě, palpitace – tedy pocity nepravidelné tepové frekvence. Při provádění takovýchto zátěžových vyšetření je
sportovní lékař často postaven před
velmi složitý a těžký úkol, při kterém
je nutná úzká spolupráce s jinými odbornými lékaři v rámci Masarykovy
nemocnice. V těchto okamžicích často využíváme zkušeností lékařů z kardiologické kliniky, dětské kliniky,
gastroenterologie, neurologie či chirurgického oddělení atd.
Výhodou zátěžového vyšetření oproti
vyšetření v klidovém stavu je zejména
to, že jsme schopni určit funkční rezervy, které jsou při patologickém procesu
omezovány jako první. Mnohdy teprve
zvýšené nároky na organismus odhalí
skryté poškození, které se v klidovém
stavu neprojeví. Výtěžnost zátěžového
vyšetření je tím vyšší, čím více se podobá skutečným podmínkám prováděné sportovní aktivity. Proto musíme
vhodně volit typ a prostředky zátěžového vyšetření.
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Průběh preventivní lékařské sportovní prohlídky
ostaršení o dvě věkové kategorie či u sportovců,
kteří provádějí souběžnou činnost více sportů.
Za zdraví dětí jsou primárně zodpovědní rodiče.
Na našem oddělení probíhá toto vyšetření následovně. Důležitá je podrobná anamnéza: sportovní, rodinná a také osobní se zaměřením na zjištění
rizik kardiovaskulárních a metabolických poruch
s dědičnými faktory. K tomuto nám slouží jako
pomocník i výpis od praktického lékaře, jelikož
ne každý sportovec či rodič nosí veškeré údaje
takříkajíc v hlavě. Dalším krokem je antropometrické vyšetření jedince (výška a váha) s porovnáním zjištěných údajů s normativními tabulkami
populace ČR. Součástí každého měření je i zjištění míry podkožního tuku. Dále určujeme klidový
krevní tlak a zaznamenáváme a vyhodnocujeme

Nasazení a upevnění masky před spiroergometrií

Spiroergometrické vyšetření k určení předpokladů
k vytrvalostnímu sportu
Cílem lékařské preventivní sportovní prohlídky je zhodnocení zdravotního stavu sportovce. Provádí se každoročně, optimálně ve stejném kalendářním období. Naše vyšetření se snaží zachovat rámcové
doporučení jednotlivých sportovních svazů. Sportovní preventivní
prohlídky nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, nicméně většina zdravotních pojišťoven přispívá na sportovní zdravotní prohlídky
v rámci svých bonusových programů. Minimální rozsah prohlídky
je dán vyhláškou 391/2013 Sb., ale lékař ji může dle potřeb rozšířit
o další vyšetření. Pravidelná preventivní prohlídka je povinná u sportovce se závažným chronickým onemocněním, u sportovce od úrovně
výkonnostního sportu (orientační hranice pro většinové sporty je 12–
14 let tam, kde náročnost významně převyšuje tělocvik), povinnosti
platí i pro sportovce osvobozeného z tělocviku. Dále bych takovouto
prohlídku doporučil u všech sportovců (bez rozdílů věku), kteří provozují obzvláště zdravotně náročné sporty, u sportovců potřebujících
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Test na balanční podložce během vyšetření

klidovou křivku EKG. Toto je důležité
ve vztahu k určení rizik náhlé srdeční
smrti při sportu. S hodnocením křivky
EKG nám pomáhá i moderní software
firmy BTL, pomocí kterého určujeme rizikové parametry zaznamenané křivky.
Dalším krokem ve vyšetření je zhodnocení somatického stavu sportovce
se zaměřením na pohybový aparát.
Jednoduchými klinickými testy orientačně zjišťujeme funkčnost hlubokého
stabilizačního systému a kloubního
aparátu.
Poslední částí sportovní prohlídky je
vlastní forma zhodnocení tělesné zdatnosti na podkladě údajů ze zátěžového testu. Tento doporučujeme provést
nejprve na bicyklovém ergometru, je-li
toho sportovec schopen, z důvodu
lepší kvality EKG záznamu. Při opakovaných vyšetřeních během sezóny je
možné zátěžové vyšetření modifikovat
dle potřeb. Hodnoty zaznamenáváme

do lékařské zprávy, abychom při opakování takového vyšetření během pravidelných prohlídek mohli zhodnotit,
zda sportovní trénink je efektivní vynaloženému úsilí sportovce.
Mimo základní preventivní sportovní
prohlídky provádíme rozšířené sportovní prohlídky pro potřeby sportovních oddílů, které mají ve svém kádru
vrcholové sportovce. V těchto případech provádíme i analýzu krevního obrazu a biochemie krve, rozboru vzorku
moči a detailního určení složení těla.
Ve spolupráci s dětskou kardiologií
a kardiologickou klinikou zajišťujeme
i detailnější vyšetření anatomie srdce,
kde je to reglementy sportovního svazu požadováno.
Podrobnějším vyšetřením je spiroergometrické vyšetření. Toto provádíme
na nejmodernějším přístroji firmy BTL
s rychlou analýzou výměny dýchacích plynů. Cílem takového detailního

vyšetření je určení maximální spotřeby kyslíku – VO2max. Tato naměřená
hodnota je srovnávána s průměrnou
hodnotou stejné věkové skupiny nebo
s hodnotami naměřenými u sportovců
stejného zaměření nebo s hodnotami
naměřenými již dříve u téhož jedince.
Z hlediska sportovní výkonnosti je vysoká hodnota VO2max předpokladem
pro dosažení úspěchů v celé řadě sportů. Toto je vhodné znát i u výběru a sledování sportovních talentů v některých
sportovních odvětvích.
Spiroergometrické vyšetření není určeno jen pro vrcholové sportovce.
Jelikož toto vyšetření ukazuje míru metabolické aktivity při fyzické námaze,
doporučujeme toto vyšetření i ženám
a mužům, kteří se snaží pomocí pohybové aktivity efektivně snížit svoji
váhu. Provedením tohoto vyšetření
jsme schopni určit optimální tepovou
frekvenci pro spalování tuků.
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Sportovní medicína: ortopedie a traumatologie v jedné ambulanci
tuto souběžnou a náročnou činnost zvládají výborně. Pacienti se k nám mohou objednat telefonicky (477 113 020), ale také elektronicky emailem
(sportovnimedicina@kzcr.eu).
Mezi nejčastější příčiny návštěvy naší ambulance
patří následující důvody:
1. Nejčastěji provádíme ošetření pacientů s úrazem
pohybového aparátu vzniklým při sportovní aktivitě. Do naší ambulance přicházejí pacienti, kteří byli
primárně ošetřeni na pohotovostní (emergentní)
úrazové či ortopedické ambulanci a byla jim doporučena další péče sportovním lékařem, ať již za účelem doléčení daného poranění nebo k upřesnění
diagnózy. Mezi nejčastější poranění, která ošetřujeme, patří: poranění kolenního kloubu – menisků
a vazů, poranění v oblasti hlezna a Achillovy šlachy,
poranění ramenního kloubu – podvrtnutí a luxace
kloubu. Nezřídka je zdravotní stav těsně po poranění zastřen silnou bolestí, a proto nelze při prvním
kontaktu v akutní ambulanci přesně určit diagnózu.
Po odeznění této bolestivé fáze je vyšetření lehčí
a díky času i vybavení naší ambulance lze většinu
stavů již přesně diagnostikovat a navrhnout přesnou a individuální léčbu.
Prim. Neckař s přenosným ultrazvukovým přístrojem
Hlavním cílem ambulance je zajistit rychlou a přesnou diagnózu zranění, koordinovat specifickou léčbu
a pomoci sportovci v získání původní
kondice a sportovní formy. Náš tým je
postaven na základě spolupráce obou
oborů zabývajících se muskuloskeletální medicínou. Působí v něm jak
ortoped, tak traumatolog. Zde provádíme hlavní část naší práce, jak stran
počtu pacientů, tak stran ambulantních výkonů. Každý měsíc zde ošetříme cca 400 pacientů bez rozdílu věku.
Často spolupracujeme i s odborníky
z ostatních oborů Masarykovy nemocnice (ortopedie, traumatologie, ORL,
ústní a čelistní chirurgie atd.). K tomu,
aby se pacient dostal včas na správné
místo, je nutné mít empatický personál. Jsem rád, že obě sestřičky pracující jak na recepci, tak v ambulancích
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sportovní aktivita vede k přetížení
či poranění určitých struktur. Příkladem jsou chronické bolesti při
poškození chrupavky kolenního
kloubu či opakující se poranění
svalů a šlach stehna (quadricepsu
a hamstringů) u fotbalistů, u hokejistů s bolestmi třísel, basketbalisté přicházejí s nestabilitou hlezna
a volejbalisté s tzv. impingement
syndromem, vzniklým z lehké nestability a špatné centrace pohybu
v ramenním kloubu. U dětí a adolescentů řešíme nejčastěji bolesti
zad a úponové bolesti šlach v oblasti růstových štěrbin.
3. V návaznosti na obě předchozí
skupiny našich pacientů jsou třetí nejčastější skupinou pacienti
přicházející od praktických lékařů
či jiných specialistů ke konzultaci

MUDr. Jan Riegl při vyšetření kolenního kloubu

2. Druhým nejčastějším důvodem návštěvy sportovců jsou chronické potíže s pohybovým aparátem. Zde se již setkáváme spíše s tím, že specifická

Sestřička na recepci při telefonické registraci pacienta

Aplikace injekce pod ultrazvukovou kontrolou

a doplnění ultrazvukového vyšetření pohybového aparátu. Každý měsíc provedeme v naší ambulanci cca 150 ultrazvukových
vyšetření či pod ultrazvukem cílených ošetření – aplikací léků.
Nejčastějšími diagnózami, které lze upřesnit pomocí ultrazvuku, jsou poranění svalů, šlach a vazů. Doménou je stanovení
poranění rotátorové manžety ramenního kloubu, kdy ultrazvukový nález může být rozhodující k určení, zda daný stav indikovat k operaci.
Poslední stojí za zmínku včasná diagnostika poranění menisku, kdy pomocí ultrazvuku lze v některých případech rozeznat
i typ poranění menisku, který je vhodné indikovat k akutnímu
operačnímu sešití menisku. Tímto zákrokem dokážeme zachránit funkčnost menisku a celého kloubu a oddálit tak artrotické
změny, které po vyjmutí menisku vždy postupně vznikají.
4. V ambulanci můžeme nabídnout pacientům také terapii
na principech moderní regenerativní medicíny. Naše oddělení
se snaží léčit dle principů regenerativní medicíny a primář Neckař je členem revizní komise České společnosti pro regenerativní medicínu. Regenerativní medicína je biomedicínský obor
zaměřený na regeneraci (obnovu) lidských tkání za účelem
dosažení jejich normální funkce. Na našem oddělení v Masarykově nemocnici máme k dispozici přístroj k výrobě a aplikaci
obohacené plazmy – PRP (Plateled Rich Plasma). Tuto látku často používáme k cílené aplikaci do oblasti poškozených šlach,
svalů a vazů k nastartování a urychlení hojení poškozené tkáně. Velice se nám tato terapie osvědčila při ultrazvukem cílené
aplikaci do svalových trhlin, poraněných vazů či chronických
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Sportovní medicína: ortopedie a traumatologie v jedné ambulanci
úponových bolestí třísla. Tato terapie nemá negativní efekt,
který někdy můžeme vidět při aplikaci kortikoidů.
5. Díky osobě MUDr. Pírka, kmenového lékaře protetického
oddělení, rozvíjíme na ambulanci sportovní medicíny i protetickou péči o sportovce. Dominantní zájmovou oblastí
MUDr. Pírka je noha z ortopedicko-protetického pohledu.

Artroskopie a sportovní medicína
Operační artroskopické zákroky patří
neodmyslitelně ke sportovní medicíně. Právě díky těmto miniinvazivním
operačním technikám často dokážeme
sportovce vrátit v krátké době do tréninků a závodů. Všechny artroskopické
operační výkony jsou dnes díky rozvoji
této operační techniky z větší části prováděny jen z 2–3 centimetrových řezů.

předního zkříženého vazu. Pacient
k nám přichází s pocitem nestability
kolenního kloubu, nemůže se na koleno „spolehnout“. Cílem plastiky je
nahradit poškozený přední zkřížený
vaz jinou tkání (štěpem) tak, aby došlo
k obnovení stability kloubu.
Další skupinou sportovců, kteří se
na nás obracejí, jsou „over head“

operační techniky obnovujeme stabilitu ramenního kloubu, tedy rekonstruujeme poškození okraje kloubní jamky
či úpon šlachy bicepsu (tzv. SLAP léze).
Jak již bylo zmíněno dříve, díky ultrazvukové diagnostice se na nás
obrací s poškozením svalů rotátorové manžety ramenního kloubu i senioři. Artroskopická operace umožní

sportovci. Tedy sportovci, kteří dominantně provádějí sportovní aktivity
horními končetinami (volejbalisté,
basketbalisté, házenkáři). Tito sportovci mívají tzv. mikronestability ramenního kloubu. Tyto chronické stavy,
které nereagují na rehabilitační terapii,
je pak nutné léčit operačně.
Neméně častou skupinu tvoří pacienti s opakovanými luxacemi (vymknutí)
ramenního kloubu po pádu při sportu. U této skupiny pacientů pomocí

v indikovaných případech přesnější
provedení operace – tedy sešití poškozeného svalu.
Méně častými operacemi, díky úspěšné konzervativní terapii, jsou artroskopické zákroky na hlezenném,
loketním a kyčelním kloubu. Nyní
v rámci spolupráce s FN Motol rozvíjíme program artroskopických operací
kyčelního kloubu. Tato operační technika je vhodná při poškození okraje kloubní jamky či hlavice stehenní

Sportovec s obličejovou maskou a MUDr. Antonín Pírek
(vpravo)

Handicapovaný triatlet s protézou po operaci
a MUDr. Antonín Pírek

Při preventivních prohlídkách a dále i u pacientů s chronickými bolestmi kolen, kyčlí nebo bederní páteře jsme
často úspěšně terapeuticky zasáhli kombinací fyzioterapie a vhodné individuální vložky do obuvi vyrobené v protetických dílnách Masarykovy nemocnice. Kvalitní práce
protetické dílny využíváme i ke zhotovení individuálních
pomůcek, které umožní sportovci co nejrychlejší návrat
na sportoviště (obličejové masky, chrániče, dlahy, ortézy
atd.).
Díky spolupráci s protetickým oddělením a prim. MUDr. Táborskou k nám zavítají i handicapovaní sportovci. Panu
Motejzíkovi byla našimi lékaři provedena korekční operace
pro otlak kůže v protéze. Po úspěšné operaci se nyní vrátil
zpět ke sportu – triatlonu.

Tým na operačním sále

Příprava PRP: aplikace odebrané krve pacienta do nádoby, centrifugační přístroj,
odsátí PRP z odstředěné krve k aplikaci
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V tuto chvíli provádíme operační zákroky diferencovaně. Jednoduché
artroskopické zákroky jsme nuceni
z kapacitních důvodů operačních sálů
a personálu anestezie provádět mimo
Masarykovu nemocnici. V Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem provádíme složité artroskopické zákroky, některé jsou svojí specifičností ojedinělé
i v rámci Ústeckého kraje.
Nejčastěji prováděnou rekonstrukční
artroskopickou operací je plastika
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Artroskopie a sportovní medicína

Rehabilitace na sportovní medicíně
chronických potíží sportovců. Může
za to několik propojených faktorů,
kterými jsou: zvýšení nároků na sílu
a rychlost sportovce, nedostatečný čas
na regeneraci, nízká základní kondice
sportovce, nesprávné rozvržení tréninků, nízká obratnost jedince a přehlížení varovných příznaků onemocnění.
Sportovní přetížení vede často k strukturálním změnám v úponech šlach
a to způsobuje sportovci omezení
při sportovním výkonu. Po stanovení
diagnózy pacientovi předepisujeme

Artroskopie kyčelního kloubu – osteofyt krčku pod
hlavicí stehenní kosti

Odstranění osteofytu a modelace krčku
stehenní kosti

kosti. Tento typ poškození způsobuje sportovci
bolest v oblasti kyčle, třísla či hýždě a nereaguje ani na dobře vedenou rehabilitaci. Takoví
sportovci pak mívají opakující se bolesti v kyčli
v závislosti na míře jejich sportovní aktivity. Díky
artroskopické operační technice jsme schopni
jejich potíže odstranit (např. sešitím poškozené
části okraje kloubní jamky). Tato operace nám

Terapie s nácvikem aktivace bránice

Výsledek provedené plastiky předního zkříženého vazu
Příprava štěpu (z hamstringových šlach) pro plastiku
předního zkříženého vazu
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umožňuje také odstranit výrůstky (osteofyty) při počínající
artróze kyčelního kloubu.

Nejen po operačních zákrocích, ale
také při chronických potížích jsou
naši pacienti předáváni do odborné
péče fyzioterapeutů Rehabilitačního
oddělení Masarykovy nemocnice. Díky
provázanosti obou oddělení a úzké
spolupráci se o pacienty sportovní
medicíny starají Mgr. Nedomlelová a Mgr. Richtrová. Je důležité, když
sportovní lékař a fyzioterapeut spolu
úzce komunikují, zejména při dlouhotrvajících zdravotních obtížích sportovce a v pooperačním období, aby léčba
probíhala co nejefektivněji a přitom
vedla bezpečně k cíli.
První skupinou pacientů, kteří jsou
v péči fyzioterapeutek, jsou pacienti
po rekonstrukčních a složitých artroskopických zákrocích. Na počátku
úspěšného návratu sportovce do tréninků a závodů je obnovení rozsahu
pohybu operovaného kloubu. Dalším
krokem je získání síly a koordinace

pohybu. K tomu je možné použít různé pomůcky, které optimalizují souhru
jednotlivých svalových skupin. Souhra
svalových skupin se projeví v plynulém
a správném provedení pohybu. To je
zejména důležité z důvodu zamezení
obnovy zranění po návratu do tréninku, nebo vzniku poranění na druhé
straně. Dnes je vědecky dokázáno,
a naše zkušenosti to také potvrzují, že
až 20 % pacientů s poraněním předního zkříženého vazu prodělá do 5 let
stejný úraz na druhé straně, jestliže
na toto není v rámci rehabilitace pamatováno.
Druhou skupinou pacientů našich fyzioterapeutů jsou pacienti s chronickými potížemi pohybového aparátu
na podkladě sportovního přetížení.
Jedná se nejčastěji o pacienty s bolestmi úponů svalů kolem velkých
kloubů a bolestmi páteře. Za posledních několik let pozorujeme nárůst

Rehabilitace po artroskopii
kolenního kloubu
medikamentózní a lokální terapii
a fyzioterapeutem správně vedená terapie dokáže tyto poruchy zmírnit, či
dokonce zcela odstranit. Díky takto
provázané komplexní péči umožníme
sportovci rychlý návrat do tréninku.
Nejčastější skupinu sportovců v tomto směru představují silové sporty, ale
i třeba atletika a hry.
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Aktivity sportovního oddělení mimo nemocnici

Primář MUDr. Pavel Neckař na konferenci UEFA
v Praze 2016
Naši lékaři, fyzioterapeutky i sestřičky
se účastní různých aktivit, sportovních
i vědeckých, kde reprezentují naše
oddělení a Krajskou zdravotní, a. s.
Sportovní lékař je často součástí vrcholových sportovních klubů k zajištění zdravotní péče a prevence o zdraví
sportovce. Za naše oddělení je primář
Neckař vedoucím lékařem sportovního klubu FK Teplice, kde se stará
o prevenci a léčbu zraněných hráčů
fotbalového klubu. Díky zkušenosti
z tohoto prostředí se na naše oddělení
obrátila i Fotbalová asociace České republiky, abychom zajistili péči o Regionální fotbalovou akademii Ústeckého
kraje. Staráme se i o zdraví sportovců
jiných sportovních klubů z celého regionu.
Z našeho pohledu je neméně důležitá
i prevence zranění. Proto jsme spolu
ve spolupráci s prof. Jiřím Chomiakem (Nemocnice Na Bulovce) vedli
první regionální seminář na téma
prevence zranění ve fotbale, který se
konal v rámci areálu FK Teplice a.s.
Do budoucna bychom chtěli podobné

MUDr. Lucie Vlažná v medicínském týmu
při biatlonových závodech

preventivní programy opakovat v celém regionu Ústeckého kraje a nabídnout je i jiným sportům.
Naši lékaři se účastní i vrcholných sportovních akcí, které se pořádají v České
republice. Poslední z nich byl i Světový pohár v biatlonu v Novém Městě
na Moravě, kde MUDr. Lucie Vlažná

byla součástí medicínského týmu zajišťujícího hladký průběh celého závodu.
Z týmu fyzioterapeutů dlouhodobě
spolupracuje s házenkáři z regionálních i reprezentačních družstev magistra Kateřina Nedomlelová. Spolu
s MUDr. Rieglem dlouho pečovali
o hráčky reprezentace.

MUDr. Riegl a Mgr. Nedomlelová
při reprezentačním utkání v házené

Edukace trenérů, program prevence
zranění ve fotbale

Redakce Statimu děkuje primáři MUDr. Pavlu Neckařovi
a kolektivu oddělení sportovní medicíny za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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