Příjmení, jméno pacienta:

Měření provedl:

Rehabilitační vyšetření

Datum Narození:

Pracoviště:

Datum vyšetření:

dex.

sin.

A) Orientační vyšetření stoje
I.

Zostřený Rombergův test

II.

Rozložení váhy na dvou vahách bez korekce zrakem

sec.
kg

III. Matthiaseho test

B) Vyšetření stereotypu dýchání
I.

Břišní (dolní) dech

II.

Hrudní (střední) dech

(bod)

III. Podklíčkový (horní) dech

C) Vyšetření pohyblivosti páteře
I.

Lateroflexe

II.

Schober

(cm)

III. Ottova inklinační vzdálenost
IV Ottova reklinační vzdálenost
V.

st.

Rotace krční páteře

VI. Thomayer

D) Antropometrie hrudníku

(cm)

IV. Dolní obvod hrudníku max. inspirium
V.

Dolní obvod hrudíku max. expirium

E) Goniometrické vyšetření kyčelních kloubů
I.

Extenze

II

Flexe

III

Addukce

(stupeň)

IV Abdukce
V

Rotace – interní

VI Rotace – externí

F) Vyšetření zkrácených svalových skupin
I.

M. pectoralis major

II.

Flexory koleního kloubu (hemstringy)

(bod)

III. Adduktory kyčelního kloubu
IV. Flexory kyčelního kloubu

G) Testy mírného oslabení svalů
I.

hluboké flexory krku

II.

dolní fixátory lopatek

(sek)

III. břišní svaly

H) Kontrolní pozice
I.

Stoj na jedné noze

bod

II.

Elevace trupu v leže na břiše (kobra)

cm

Pomůcky: goniometr, krejčovský metr, dvě váhy, stopky

Metodika vyšetření:
A) Orientační vyšetření stoje

I. Zostřený Rombergův test - Bosý pacient sa postaví tak, aby chodidla boli v jednej línii, päta sa dotýka palca druhej
nohy (tandemový stoj), pravé chodidlo vpředu, kolena v extenzi, horné končatiny sú volne pozdĺž tela a pri zavretých
očiach sa hodnotí čas udržiavania rovnováhy. Po 60 sekundách sa test preruší na 15 sekúnd, potom opäť zavrie oči a
hodnotí sa ďalšie kolo. Vyšetrenie pozostáva z troch kôl, z ktorých sa vypočíta aritmetický priemer. (max.60 s.)
II. Rozložení váhy na dvou vahách bez korekce zrakem - kolik kg ukazuje každá z vah
o
III. Test držení těla podle Matthiase - Zvětšení bederní lordózy nebo anteflexe hlavy při předpažení 90
po dobu 30 sec. ve stoji spatném: pozitivní = 0, negativní = 1
B) Vyšetření stereotypu dýchání – je-li daný typ dýchání přítomen hodnotíme číslem 1,

v opačném případě číslem 0 ( ano = 1, ne = 0 )
C) Vyšetření pohyblivosti páteře

I. Lateroflexe - ve vzpřímeném stoji spatném měříme pohyb III. prstu při úklonu do stran od výchozí klidové polohy
III. prstu
II. Schober – měříme změnu vzdálenosti mezi L5 a bodem 10 cm kraniálně od L5 po předklonu ve stoji spatném
III.(IV.) Ottova inklinační (reklinační) vzdálenost - naměříme 30 cm od C7 po předklonu (záklonu) ve stoji spatném
sledujeme změnu vzdálenosti mezi tímto bodem a C7.
V. Rotace krční páteře - Přiložíme úhloměr vodorovně na temeno hlavy, vertikální osa těla prochází středem
úhloměru, ramena úhloměru ve střední ose obličeje, při rotaci krční páteře sleduje jedno ramen pohyb osy nosu
VI. Thomayer - měříme vzdálenost od podložky ke III. prstu v předklonu
ve stoji spatném
D) Antropometrie hrudníku - dolní obvod hrudníku měříme přes processus xiphoideus
E) Goniometrické vyšetření kyčelních kloubů – goniometrické měření rozsahu aktivního pohybu kyčelních kloubů
planiometrickou metodou
F) Vyšetření zkrácených svalových skupin – dle Jandy, v případě jiného postupu nutno dodržet

následující stupnici : 0 = žádné zkrácení, 1 = malé zkrácení, 2 = velké zkrácení (viz.příloha)
G) Testy mírného oslabení svalů

I. Hluboké flexory krku: Do této skupiny svalů patří m. rectus capitis anterion et lateralis, m. longus capitis et colli.
Jejich funkcí je plynulý obloukovitý předklon hlavy. Tyto svaly bývají často oslabené, což je výsledkem předsunutého
držení hlavy. Dostatečně silné hluboké flexory jsou v lehu na zádech po počáteční autotrakci schopné správně začít
předklon hlavy jejím předkyvem (přitažením brady k hrtanu), pokračovat plynulým obloukem a v maximálním rozsahu
udržet hlavu v antigravitační pozici alespoň 20 sekund bez příznaků únavy, zmenšení rozsahu pohybu a chvění.
Testem dokazujícím oslabení hlubokých flexorů krku je zkouška čtení. Vyšetřovaný pří ní v lehu na zádech maximálně
předkloní hlavu. Zkouška je negativní, když při ní vyšetřovaný vydrží v dané poloze 20 sekund bez projevů oslabení.
II. Dolní fixátory lopatek: Do této skupiny svalů patří m. rhomboideus major et minor, m. trapezius, m. serratus
anterior. Mírné oslabení těchto svalů se projevuje nedostatečnou stabilizací lopatky v různých polohách. Testem
dokazujícím oslabení dolních fixátorů lopatek je zkouška elevace kontralaterální horní končetiny ve vzporu klečmo.
Testovaný ve vzporu klečmo předpaží jednu horní končetinu na dobu 10 sekund. Zkouška je pozitivní, pokud se
lopatka během této doby neudrží ve správném postavení.
III. Břišní svaly: Do této skupiny patří m. obliquus abdominis internus et externus, m. transversus abdominis a m.
rectus abdominis. Na testování břišních svalů se používá – zkouška narovnání kolen. Zkouška narovnání kolen se
provádí v lehu na zádech. Vyšetřovaný ohne dolní končetiny tak, že přitáhne kolena k hrudi a následně narovná dolní
končetiny tak, aby svíraly s podložkou úhel 45 stupňů. Bederní páteř by se měla stále dotýkat podložky. Potřebná výdrž
je 5 sekund.
H) Kontrolní pozice

I. Stoj na jedné noze po dobu 10 s. - jedna dolní končetina v extenzi, chodilo na podložce, druhá dolní končetina v
maximální flexi v kloubu kyčelním a kolením, obě dlaně s propletenými prsty přitahují koleno pokrčené nohy k trupu,
páteř je rovná. Hodnotíme výdrž 10 s. bez doteku nestojnou nohou podložky a bez posunu stojným chodidlem po
podložce: 0 = nezvládne, 1 = zvládne, 2 = zvládne celých 10 s. se zavřenýma očima.
II.Elevace trupu v leže na břiše (kobra) - bez opory rukou, dlaně jsou sepjaty s propletenými prsty za zády, dolní
končetiny jsou natažené. Měříme vzdálenost jugulární jamky kolmo od podložky (lze použít olovnici).

