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THANKS TO THE POSITIVE 
RECEPTION FROM OUR 
READERS, WE SHALL 
NOW PUBLISH HEALTH+ 
MAGAZINE FOUR TIMES 
PER YEAR INSTEAD 
OF THE ORIGINAL 
NEWSLETTER

DÍKY POZITIVNÍM 
OHLASŮM ČTENÁŘŮ 
BUDEME VYDÁVAT 
MAGAZÍN HEALTH+ 
ČTYŘIKRÁT ROČNĚ 
MÍSTO PŮVODNÍHO 
NEWSLETTERU.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

DEAR READERS,

již 8. rokem pro Vás naše poliklinika  
jednou ročně vydává časopis  

HEALTH+, který slouží jako průvodce moderní medicínou. Navíc posí-
láme klientům čtvrtletní elektronický newsletter Zdravé zprávy o ak-
tuálním dění v naší poliklinice. Nyní jsme se rozhodli ke změně. Díky 
pozitivním ohlasům čtenářů budeme vydávat magazín HEALTH+ 
čtyřikrát ročně místo původního newsletteru, abychom Vám mohli 
přinést ještě více informací přínosných pro Vaše zdraví. 
V prvním letošním vydání časopisu se zaměřujeme na neúrazové 
bolesti pohybové soustavy, jež mnoha lidem značně omezují život. 
Podívali jsme se na tuto problematiku z pohledu různých oborů. 
Osobní lékaři, revmatolog, neuroložka, rehabilitační lékařka, fyziote-
rapeutka a masér představili nejčastější příčiny vzniku bolestí pohy-
bového aparátu a vysvětlili, proč je není dobré podceňovat. Poradili, 
jak lze rozvoji bolestivých obtíží předcházet, představili průběh dia-
gnostiky i možnosti terapie různých problémů pohybové soustavy 

For eight years now our clinic has been publishing 
its annual HEALTH+ magazine, which 

serves as a guide to modern medicine. In addition to this, we have 
also sent our clients the quarterly newsletter Healthy News, covering 
current events at our clinic. We have now decided on a change to 
this established system. Thanks to the positive reception from our 
readers, we shall now publish HEALTH+ magazine four times per 
year instead of the original newsletter, so as to bring you even more 
beneficial information for your health.  
In this year’s first issue of the magazine we focus on non-injury-re-
lated pains of the musculoskeletal system, which considerably re-
strict the lives of large numbers of people. We have examined this 
issue from the perspective of various different medical fields. Per-
sonal doctors, a rheumatologist, neurologist, rehabilitation doctor, 
physiotherapist and masseur have presented the most common 
causes of the onset of pains of the musculoskeletal system, and 
explained why it is not advisable to underestimate their importance. 
They have provided advice on how to avoid the development of pain-
ful complaints, presented the course of diagnosis and the possibili-

ties of therapy of various problems of 
the musculoskeletal system. Addition-
ally, they have clarified why interdisci-
plinary medical co-operation is so 
important. And we have not forgotten 
about Covid-19, specifically focusing 
on how to return to good physical 
condition after having suffered from 
this infectious disease. Furthermore, 
in some articles you will find QR codes 
linking to more detailed interviews 
with the specialists on our website.
We offer you not only useful informa-
tion, but above all multidisciplinary 
medical care provided by our broad 
team of specialists. If you suffer from 
pains of the musculoskeletal system 
or any other health complaints, we 
are here for you.  

MUDr. 

OLDŘICH ŠUBRT, 
CSc., MBA

Zakladatel a ředitel pro strategii Programu  
Health Plus a vydavatel časopisu HEALTH+
Founder and strategy director of Program Health 
Plus, publisher of HEALTH+ magazine

a objasnili, proč je klíčová mezioboro-
vá lékařská spolupráce. A nezapo-
mněli jsme ani na covid-19, respekti-
ve na způsoby, jak se po prodělání 
tohoto infekčního onemocnění vrátit 
zpět do dobré fyzické kondice. U ně-
kterých článků navíc najdete QR kódy 
odkazující na podrobnější rozhovory 
s odborníky na našem webu.
Nenabízíme Vám jen užitečné infor-
mace, ale hlavně multioborovou lé-
kařskou péči zajištěnou širokým tý-
mem našich specialistů. Pokud Vás 
trápí bolesti pohybového aparátu či 
jakékoliv jiné zdravotní problémy, 
jsme tu pro Vás.  

Ú
VO

D



CERTIFIKÁT KVALITY  
„FIRMA PRO ZDRAVÍ“
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Ve světě zaměstnavatelů se dějí velké změny, a to hlavně v péči o zaměstnance. 
Mnohé pokrokové firmy připravují speciální programy, které mají u pracovníků podpořit 

pocit životní pohody a loajalitu zaměstnavateli.

  MGR. YVONA HARTLOVÁ       FIRMA PRO ZDRAVÍ

niků a organizací. Certifikát kvality již úspěšně získaly například 
Daikin, Veolia, Borgers, DHL, EDWARDS, DPD, ept connector a další. 

ŠIROKÉ MOŽNOSTI PÉČE O ZDRAVÍ

V rámci zdravotní péče o zaměstnance existují čtyři úrovně. První je 
pracovnělékařská, stanovená zákonem. Druhou úrovní jsou klasické 
zdravotní benefity, třeba v podobě poukázek na zdraví prospěšné 
produkty a aktivity. Třetí úrovní je nadstandartní zdravotní péče, to 
jsou očkování, nadstandardní lékařská péče. Čtvrtou úrovní jsou 
programy Firma pro zdraví. Zaměstnavatelé si nechávají zhodnotit, 
navrhnout či upravit program na míru pro své zaměstnance s cílem 
zlepšení životního stylu a well-being, tedy pocitu životní pohody. Ty 
jsou vždy dlouhodobé a mohou nabízet témata, jako je zdravá stra-
va, fyzioterapie, odvykání kouření a mnoho dalších. Záleží na zamě-
ření, potřebách a požadavcích firmy, její firemní kultury, již zavede-
ných metodách komunikace a dalších ukazatelích, možnosti jsou 
velice široké. Zdravotní potíže mohou být ovlivněny stresem, proto 
zaměstnanci projevují zájem i o odbornou psychologickou péči 
a poradenství. Komplexní péče o fyzické a psychické zdraví za-
městnanců je podle zkušenosti firem velice přínosná. Má pozitivní 
vliv na celkový zdravotní stav a spokojenost pracovníků, ale také 
na snížení pracovní neschopnosti a zvýšení pracovní výkonnosti. 
A tím na zlepšení ekonomických výsledků celé firmy.

FIRMÁM SE TO VYPLATÍ

Firma pro zdraví usiluje o nastavení individuální varianty programů 
tak, aby byly efektivní a zároveň ekonomické. Může doporučit zacíle-
ní zdravotní péče, změny pracovního prostoru, osvětlení, nastavení 
klimatizace, úpravy kancelářských pomůcek a poradit také s nasta-
vením komunikačních procesů ve firmě. Nebo navrhnout systém 
cílených preventivních screeningů, které odpovídají skutečným rizi-
kům a potřebám zaměstnanců, v případě potřeby i zajistit následnou 
péči. Firmám se to vyplatí. Mohou díky tomu podporovat a stabilizo-
vat zdravotní stav zaměstnanců, získat si jejich loajalitu a přitáhnout 
pozornost mladé generace, která si zaměstnání teprve hledá. Certifi-
kát Firma pro zdraví je vysoké ocenění kvality v oblasti péče o zdraví, 
zdravý životní styl a o celkovou životní pohodu zaměstnanců. Certifi-
kovaná firma se může prezentovat jako kvalitní zaměstnavatel, spo-
lehlivý partner a společensky odpovědná firma.  

Pro více informací se zaregistrujte 
na webu www.firmaprozdravi.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Yvona 
Hartlová, +420 602 212 454

Firma pro zdraví má 
metodiku, jaké 

programy implementovat, jak je řídit, 
vyhodnocovat i komunikovat. Za pro-
gramy splňující doporučení Světové 
zdravotnické organizace (WHO) a Eu-
ropean Network For Workplace Health 
Promotion (ENWHP) rovněž certifiku-
jeme firmy certifikátem kvality. Pocit 
životní pohody, anglicky well-being, 
zahrnuje různé faktory, které ovlivňují 
kvalitu lidského života. Především jde 
o dobré zdraví, pocit životní spokoje-
nosti, smysluplného uplatnění, dušev-
ní pohody i další vlivy. Psychologické 
průzkumy ukázaly, že od určité výše 
platu lidem přestává záležet na peně-
zích, roste důležitost zdravotních 
a psychologických faktorů. Stále více 
zaměstnanců dnes oceňuje a vyžadu-
je zdravotní benefity rozmanité podo-
by. Zaměstnavatel má příležitost vyu-
žít svého vlivu a podpořit tak zdravý 
životní styl svých zaměstnanců. 

CERTIFIKÁT KVALITY 
PRO FIRMY
Zaměstnavatelé spolu s předními 
odborníky projektu Firma pro zdraví 
řeší otázku, jak zaměstnancům zajis-
tit co nejlepší podmínky, jež podpoří 
jejich fyzické i psychické zdraví. 
V této oblasti velmi sílí nový trend. 
Někteří světoví zaměstnavatelé při-
pravují komplexní zdravotní progra-
my, zaměřené na cílené zlepšení ži-
votního stylu a pocit životní pohody 
(well-being). V České republice Firma 
pro zdraví pomáhá implementovat 
komplexní programy v celé řadě pod-

1

2

1  –  Zakladatelka společnosti 
Firma pro zdraví 
Mgr. Yvona Hartlová.

2  –  Ocenění předávané 
firmám, které pečují 
o zdraví zaměstnanců.
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ZDRAVÍ DĚTÍ V NEJLEPŠÍCH RUKOU
YOUR CHILDREN’S HEALTH  

IN THE BEST HANDS

Cílem Programu Health Plus je zajistit klientům maximálně 
kvalitní a komfortní zdravotní péči v co nejkratších časových 
intervalech, proto neustále rozšiřuje lékařský tým. Aktuálně 

významně posílila hlavně skupina dětských osobních lékařů.

  JAN MÁLEK       MICHAL LINHART

EN

CZ

Program Health Plus 
aims to ensure clients 
receive maximally 
quality and 
comfortable healthcare 
with the shortest 
possible waiting times, 
and for this reason we 
are continuously 
expanding our medical 
team. Most recently 
the main group of 
personal paediatricians 
has been substantially 
strengthened.

O zdraví dětí a dospívajících v rámci naší polikliniky 
v minulosti obvykle pečovali dva pediatři. 

V posledních letech však přibývá dětských klientů, Program Health 
Plus proto výrazně navýšil počet dětských osobních lékařů. „Nyní 
máme čtyřčlenný tým pediatrů, abychom mohli nejen zachovat 
dosavadní vysokou úroveň péče o dětské klienty, ale ještě ji zvýšit 
a zajistit dětem a dospívajícím prvotřídní péči vyhovující všem 
jejich zdravotním potřebám,“ vysvětlila provozní ředitelka Ing. Eva 
Pašková. Do skupiny dětských lékařů vedené MUDr. Barborou Brh-
líkovou v lednu přibyly dvě vynikající lékařky, doc. MUDr. Jana Vo-
lejníková, PhD. a MUDr. Bc. Zuzana Červenková. Kromě toho naše 
poliklinika spolupracuje s MUDr. Tomášem Dědičem, který se spe-
cializuje na vysoce odbornou oblast neonatologie. 

In the past, care of children and adolescents at our 
clinic was usually provided by two 

paediatricians. However, in recent years there has been a growth in 
the number of our youngest clients, and in response Program 
Health Plus has substantially increased the number of personal 
doctors for children. “We now have a four-member team of 
paediatricians, so as to ensure that we can not only maintain the 
high standard of care for our youngest clients that we have 
provided up to now, but further improve it and provide children and 
adolescents with first class care, meeting all their health needs,” 
explains operational manager Eva Pašková. In January this year, 
the group of paediatricians headed by Dr. Barbora Brhlíková was 
joined by two excellent new additions, Dr. Jana Volejníková and 
Dr. Zuzana Červenková. Moreover, our clinic also works in co-
operation with Dr. Tomáš Dědič, who focuses on the highly 
specialised field of neonatology.  

CAPACITY IN SEVERAL FIELDS

Dr. Jana Volejníková studied general medicine at the Faculty of 
Medicine and Dentistry at Palacký University in Olomouc (LF UP), and 
went on to complete her doctorate in biomedicine at the 2nd Faculty 

of Medicine of Charles University in 
Prague, specialising in molecular and 
cell biology, genetics and virology. She 
obtained a specialised qualification in 
the field of paediatrics, and this year 
was appointed associate professor at 
her alma mater, LF UP in Olomouc. For 
several years she worked as a doctor 
and scientific assistant at the 
Department of Paediatric 
Haematology and Oncology at Motol 
University Hospital in Prague, and has 
subsequently held posts at the 
Department of Paediatrics at LF UP 
and University Hospital Olomouc, at 
the Institute of Molecular and 
Translational Medicine and the 
Institute of Medical Genetics at 
Olomouc university among others, as 
a doctor, professional assistant and 
teaching guarantor of medical 
genetics. Dr. Volejníková therefore has 

KAPACITA V MNOHA 
OBORECH
Docentka Jana Volejníková vystudova-
la Lékařskou fakultu Univerzity Palac-
kého v Olomouci (LF UP) v oboru vše-
obecného lékařství a pokračovala 
v doktorském studiu biomedicíny na 2. 
LF Univerzity Karlovy v oboru Moleku-
lární a buněčné biologie, genetiky a vi-
rologie. Získala specializovanou způ-
sobilost v oboru dětské lékařství a le-
tos byla jmenována docentkou na 
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an extensive capacity in several fields. She is a member of the 
paediatric haematology working group at the Czech Haematology 
Society and the international association Diamond Blackfan Anemia 
International Collaboration Conference. In addition she publishes in 
professional journals and presents lectures at professional 
conferences, both in the Czech Republic and abroad. 

SUBSTANTIAL FOREIGN EXPERIENCE

Our second new member of staff, Dr. Zuzana Červenková, studied 
at the Faculty of Medicine of Charles University in Plzeň, and has 
an attestation in paediatric medicine. She has also broadened her 
medical education abroad in the field of infectious diseases in 
world-leading British educational institutions, namely the Liverpool 
School of Tropical Medicine and London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, and served an internship in immunology and 
infectious diseases at Sheffield Children’s Hospital. She has also 
undergone training in extended resuscitation courses in 
paediatrics and neonatology under the patronage of the European 

Osobní lékaři pro děti 
a dospívající poskytují 

komplexní pediatrickou péči, 
navíc koordinují lékařskou 

péči se specialisty. Program 
Health Plus má v lékařském 

týmu dětské specialisty 
mnoha oborů – neurologie, 

nefrologie, endokrinologie, ORL, 
ortopedie, logopedie, dětské 
psychologie a psychiatrie, 

mohou využívat rovněž péči 
v rámci dermatologie, dietologie 

a fyzioterapie, rehabilitace 
i masáže. Další potřebné 
obory, jako je alergologie, 

imunologie či gastroenterologie 
aktuálně zajišťuje ve spolupráci 
s partnerskými zdravotnickými 

zařízeními.
Děti a dospívající tak 

mají k dispozici vlastní 
multidisciplinární tým lékařů. 

Hlavním cílem je zaručit 
dětským klientům osobní 

přístup, komplexní a maximálně 
individuální lékařskou péči a co 

nejpříjemnější průběh každé 
návštěvy u lékaře.

Personal doctors for children 
and adolescents provide 

comprehensive paediatric care, 
and furthermore co-ordinate 
medical care with specialists. 

The Program Health Plus medical 
team incorporates paediatric 

specialists from several disciplines 
– neurology, nephrology, 

endocrinology, ENT, orthopaedics, 
speech therapy, child psychology 
and psychiatry, and children are 

also provided with care in the 
areas of dermatology, dietology, 

physiotherapy, rehabilitation 
medicine and massages. The 
clinic currently secures care in 
other necessary fields such as 
allergology, immunology and 

gastroenterology in co-operation 
with its partner healthcare facilities.

Children and adolescents thus 
have a multidisciplinary team of 

doctors at their disposal under one 
roof. Our main aim is to guarantee 

our youngest clients a personal 
approach, comprehensive and 

maximally individual medical care, 
ensuring that each visit to the 

doctor is as pleasant as possible.

svou "alma mater" LF UP v Olomouci. 
Dlouhá léta působila jako lékařka a vě-
decká pracovnice Kliniky dětské he-
matologie a onkologie ve Fakultní ne-
mocnici Motol, poté pracovala mimo 
jiné na Dětské klinice LF UP a Fakultní 
nemocnice Olomouc, na Ústavu mole-
kulární a translační medicíny a Ústavu 
lékařské genetiky olomoucké univerzi-
ty jako lékařka, odborná asistentka. 
Je tedy velkou kapacitou v mnoha 
oborech. Je členkou pracovní skupiny 
dětské hematologie v České hemato-
logické společnosti a mezinárodní 
společnosti Diamond Blackfan Anemia 
International Collaboration Conferen-
ce. Publikuje v odborných časopisech 
a vystupuje na českých i zahraničních 
odborných konferencích.     

VELKÉ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

Druhá nová lékařka MUDr. Bc. Zuzana Červenková vystudovala LF 
Univerzity Karlovy v Plzni a má atestaci z dětského lékařství. Absol-
vovala zahraniční lékařské vzdělání v oblasti infekčních onemocně-
ní v britských vzdělávacích institutech, které stojí v popředí celosvě-
tově, a to v Liverpool School of Tropical Medicine a London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, pracovní stáž imunologie a in-
fekčních chorob v dětské nemocnici v britském Sheffieldu. Dále má 
vzdělání v rozšířených resuscitačních kurzech v pediatrii a neonato-
logii pod záštitou Evropského resuscitačního councilu. Během své 
kariéry působila 10 let na novorozeneckých a dětských odděleních, 
pediatrické ambulanci, dětském urgentním příjmu a odděleních 
intenzivní péče v českých nemocnicích, v Irsku, dva roky na dět-
ských odděleních ve Velké Británii a jeden rok v misionárních ne-
mocnicích v Africe a v Indii. Má tedy obrovské zkušenosti v mnoha 
oblastech a je významnou posilou pediatrického týmu Programu 
Health Plus. Rodiče si tak mohou být jisti, že péče o zdraví jejich 
dětí je skutečně v dobrých rukou.  

Resuscitation Council. During the 
course of her career she has worked 
for 10 years in neonatal and 
paediatric departments, paediatric 
clinics, paediatric accident and 
emergency and intensive care units 
in Czech hospitals. She has also 
worked in Ireland, two years in 
paediatric departments in Great 
Britain and one year in missionary 
hospitals in Africa and India. 
Dr. Červenková therefore has 
immense experience in several fields, 
and as such substantially 
strengthens the Program Health Plus 
paediatric team. As a result, parents 
can be secure in the knowledge that 
the care of their children’s health is 
truly in the best hands.  
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FYZIOTERAPEUTICKÁ CVIČENÍ 
PRO ZDRAVÁ ZÁDA I KLOUBY

PHYSIOTHERAPY EXERCISES  
FOR A HEALTHY BACK AND JOINTS

Pokud chcete předejít rozvoji bolestí pohybové soustavy, 
kompenzovat případné škodlivé pohybové stereotypy 

nebo zlepšit svoji pohyblivost a fyzický stav, vyzkoušejte 
naše nové fyzioterapeutické cvičení.

  LUCIE KOCOURKOVÁ       MICHAL LINHART

EN

CZ

If you want to avoid the development of pains in the 
musculoskeletal system, compensate for harmful motor 

stereotypes or improve your mobility and physical condition,  
try out our new physiotherapy training.

V rámci rozšíření fyzioterapeutické péče Program 
Health Plus pro klienty připravil kondičně ne-

náročná zdravotní cvičení vedená zkušenou fyzioterapeutkou Mgr. Pe-
trou Švarcovou, která jsou určena pro velmi malou skupinu pouhých 
5 zájemců. „V komfortním prostředí naší fyzioterapeutické místnosti si 
mohou vyzkoušet techniky založené na neurofyziologickém podkladě, 
jako je dynamická neuromuskulární stabilizace prof. Koláře, cvičení dle 
metody Ludmily Mojžíšové, senzomotorická stabilizace, cvičení s the-
rabandem a overbally a další přístupy,“ popisuje. Pomáhají účinně ob-
novit svalovou rovnováhu, zlepšit pohyblivost kloubů i páteře a také 
zvyšovat aktivitu hlubokého stabilizačního systému (tzv. core systém). 
Navíc umožňují docílit celkového uvolnění a fyzické harmonizace. Při 
provádění cviků je kladen důraz na vnímání vlastního těla a prožitek 
pohybu, proto cvičení probíhá v pomalém tempu.

As part of the expansion of our physiotherapy care, 
Program Health Plus has prepared a set of 

physically low-intensity training exercises under the guidance of 
our experienced physiotherapist Petra Švarcová, which are 
designated for a very small group of maximum 5 persons. “In the 
comfortable environment of our physiotherapy room our clients 
can try out techniques based on neurophysiology, such as dynamic 
neuromuscular stabilisation according to professor Kolář, exercises 
according to the Ludmila Mojžíšová method, sensorimotor 

stabilisation, exercise with a Thera-
Band or overballs and other 
approaches,” describes the 
physiotherapist. These exercises 
effectively help restore muscle 
balance, improve the mobility of the 
joints and spine, and also increase 
the activity of the deep stabilising 
system (known as the core system). 

REKONVALESCENCE 
I PREVENCE

„Pravidelná cvičení jsou vhodná pro 
klienty trpící bolestí různých částí 
pohybového aparátu, kteří chtějí zlep-
šit fyzický stav a zkvalitnit prožívání 
každodenního života. Nebo pro jedin-
ce po operacích či po úrazech, kteří 
potřebují navázat na individuální fy-
zioterapeutickou léčbu a podpořit 
rekonvalescenci,“ nastínila Mgr. Švar-
cová. Zdravotní cvičení může podle ní 
výrazně prospět i lidem, kteří chtějí 
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kompenzovat nevhodné pohybové 
stereotypy vznikající například při 
sezení u počítače, jízdě v autě a dal-
ších stereotypních činnostech. Může 
efektivně pomoci také v rámci pre-
vence, protože podpoří pohyblivost 
a umožní předcházet rozvoji pohybo-
vých obtíží a bolestivých stavů. 

DYNAMIČTĚJŠÍ 
A ZÁBAVNĚJŠÍ
Díky počtu pouhých 5 účastníků 
bude cvičení přizpůsobeno potře-
bám členů skupiny s osobní asis-
tencí fyzioterapeutky při provádění 
cviků. „Skupinové cvičení je dyna-
mičtější a zábavnější než individuál-

and helps avert the development of 
various mobility complaints and 
painful conditions. 

MORE DYNAMIC AND 
ENTERTAINING
Thanks to the small number of only 
5 participants, the group training 
sessions will be adapted to the 
specific requirements of the 
individual group members, with 
personal assistance of the 
physiotherapist when performing the 
exercises. “Group training is more 
dynamic and entertaining than 
individual physiotherapy. And in 
addition to the aforementioned 
positive benefits, it can also help in 
diagnosing any applicable mobility 
disorders, which can then 
subsequently be examined further in 
individual therapy,” explains Petra 
Švarcová. A part of each exercise 
lesson will be focused on a specific 
area of the body, for example the 
shoulder or hip joints, a certain 
segment of the spine, work with the 
legs or with stability. The objective of 
the new group exercises is to offer 
the option of professionally guided 
physiotherapeutic prevention, 
convalescence and development of 
mobility within a comfortable 
environment for clients who wish to 
maintain their musculoskeletal 
system in the best possible form.  

Furthermore they enable clients to 
attain overall relaxation and physical 
harmonisation. During the 
performance of the training, 
emphasis is placed on the perception 
of the client’s own body and the 
experience of mobility, and for this 
reason the exercises take place at 
a slow tempo. 

CONVALESCENCE AND 
PREVENTION
“Regular training sessions are 
suitable for clients who suffer from 
pain in various parts of the 
musculoskeletal system, who want 
to improve their physical condition 
and enhance the quality of their 
everyday life. Or for individuals 
recovering from operations or 
injuries, who need to follow on 
from their individual physiotherapy 
treatment and effectively support 
their convalescence,” outlines 
Petra Švarcová. According to the 
physiotherapist, training exercises 
can be highly beneficial also for 
people who wish to compensate 
for inappropriate motor 
stereotypes that might originate for 
example when seated at 
a computer, when driving and 
during other stereotypical 
activities. They can also provide 
effective help as part of prevention, 
because it supports their mobility 

ní fyzioterapie. A kromě již zmíně-
ných pozitivních přínosů může po-
moci rovněž při diagnostice případ-
ných pohybových obtíží, které lze 
následně dovyšetřit při individuální 
terapii,“ vysvětluje Petra Švarcová. 
Část každé cvičební lekce bude za-
měřena na konkrétní oblast těla, 
třeba na ramenní či kyčelní klouby, 
určitý segment páteře, práci s noha-
ma nebo se stabilitou. Cílem nových 
skupinových cvičení je nabídnout 
možnost profesionálně vedené fy-
zioterapeutické prevence, rekonva-
lescence a pohybového rozvoje 
v komfortním prostředí pro klienty, 
kteří chtějí udržet svůj pohybový 
aparát v co nejlepší formě.  



POMOC PRO BOLAVÉ KLOUBY
HELP FOR PAINFUL JOINTS

Zdraví kloubů ohrožují revmatické choroby, které způsobují bolesti a omezují pohyblivost. 
Revmatolog naší polikliniky MUDr. Karel Jedlička prozradil, jaké jsou možnosti prevence, 
diagnostiky a léčby. Skvělou zprávou je, že revmatologie prošla převratným rozvojem… / 

Healthy joints are threatened by rheumatic diseases, which cause pain and restrict mobility. 
In this interview our clinic’s resident rheumatologist Dr. Karel Jedlička provides information 

on the options for prevention, diagnosis and treatment. Very positive news is that 
rheumatology has undergone revolutionary advances… 

  LENKA KABELÁČOVÁ       MICHAL LINHART, ISTOCKPHOTO.COM, REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV
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chrupavky v kloubech a snižování její elasticity. Je to způsobeno 
buď vlivem nadměrné zátěže zdravého kloubu, či normální zátěží 
kloubu nějak postiženého. Současně dochází k reakci přilehlé 
kosti tvorbou výrůstků (osteofytů). Nemoc se projevuje bolesti-
vým zhruběním kloubů prstů i námahovou bolestí kolen a kyčlí. 
Výskyt osteoartrózy roste s věkem a značnou roli hraje dědičnost. 
Velký význam má prevence, šetření kloubů, redukce váhy, vitamí-
ny a užívání chondroprotektiv, třeba Geladrink kapslí. Farmakolo-
gické možnosti zastavení progrese jsou zatím limitovány, nemoc 
často vyústí v nutnost náhrady kloubu. 

Z METABOLICKÝCH CHOROB JE NEJČASTĚJŠÍ OSTEOPORÓZA. 
JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PREVENCE A LÉČBY?
U osteoporózy se hovoří až o epidemii. Zjednodušeně řečeno 
jde o postupný úbytek kostní hmoty. Ohrožuje více ženy, 
zvláště po menopauze, značný vliv má dědičnost, onemocně-
ní diabetem nebo léčba kortikosteroidy. Její hlavní nebezpečí 
spočívá v absenci subjektivních obtíží, někdy se jí přezdívá 
„tichý zloděj“, v pozdějších stadiích může zvláště u gracilních, 
tj. útlých jedinců vyústit v život ohrožující fraktury. Vývoji os-
teoporózy lze předcházet včasným podáváním vitamínu 
D a vápníku, konzumací ryb, přiměřenou fyzickou aktivitou, 
prevencí pádů a pobytem na slunci. Důležitou diagnostickou 
úlohu má rentgenové a denzitometrické vyšetření. V závaž-
nějších případech máme naštěstí k dispozici řadu velmi účin-
ných léků.

WHAT KIND OF RHEUMATIC 
DISEASES DO YOU ENCOUNTER 
MOST OFTEN?
Rheumatic diseases have different 
causes, different manifestations 
and different treatments. They’re 
divided into inflammatory, 
degenerative, metabolic and 
infectious, but there are also others. 
From the group of inflammatory 
diseases of the connective tissues 
I often encounter rheumatoid 
arthritis, a serious general 
pathology which affects not only 
joints but also vital organs. The 
treatment of this disease has 
undergone immense progress, 
especially with the discovery of 
biologic drugs. The inflammatory 
diseases I come across also include 
Bechterew’s disease. Previously it 
was difficult to influence this 
condition with medications, but 
modern pharmaceuticals are now 
bringing great hope also to these 
patients. And there are a whole 
range of other inflammatory 
diseases. 
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S JAKÝMI REVMATICKÝMI 
ONEMOCNĚNÍMI SE NEJČASTĚJI 
SETKÁVÁTE?
Revmatické choroby mají odlišné 
příčiny, rozmanité projevy i různou 
léčbu. Dělí se na zánětlivé, degenera-
tivní, metabolické a infekční, ale exis-
tují i další. Ze skupiny zánětlivých 
onemocnění pojiva se často setká-
vám s revmatoidní artritidou, závaž-
nou celkovou chorobou zasahující 
kromě kloubů i životně důležité orgá-
ny. Její léčba zaznamenala obrovský 
pokrok obzvláště s objevem biologic-
kých léků. K zánětlivým nemocem 
patří i Bechtěrevova nemoc. Dříve 
byla medikamentózně obtížně ovlivni-
telná, moderní léky však přinášejí 
velkou naději i těmto pacientům. 
A existuje i řada jiných zánětlivých 
chorob.

A CO DEGENERATIVNÍ 
ONEMOCNĚNÍ?
Z degenerativních chorob je nejčas-
tější osteoartróza. Jde o úbytek 

AND WHAT ABOUT DEGENERATIVE DISEASES?
The most common of the degenerative diseases is osteoarthritis. 
This is a depletion of cartilage in the joints and a loss of its 
elasticity. It’s caused either by the impact of an excessive burden 
on a healthy joint, or alternatively a normal burden on a joint that’s 
in some way afflicted. At the same time there’s a reaction of the 
adjoining bone, resulting in the formation of growths (osteophytes). 
The disease is manifested in a painful coarsening of the joints in 
the fingers, as well as exhausting pain in the knees and hips. The 
incidence of osteoarthritis increases with age, and a considerable 
role is played by heredity. Highly significant factors are prevention 
by means of treatment of the joints, weight loss, vitamins and the 
use of chondroprotective compounds, for exmple Geladrink 
capsules. So far the pharmacological options for halting its 
progression are limited, and the disease often culminates in the 
need for joint replacement. 

THE MOST COMMON METABOLIC DISORDER IS OSTEOPOROSIS. 
WHAT ARE THE OPTIONS FOR PREVENTION AND TREATMENT?
In the case of osteoporosis there’s even talk of an epidemic. Simply 
speaking it concerns a gradual loss of bone matter. Women are 
more at risk from it, especially after the menopause, and in addition 
heredity, diabetes or corticosteroid treatment also have 
a considerable influence. Its main danger resides in an absence of 
subjective complaints, and sometimes it’s nicknamed the “silent 
thief”. In later stages, especially in those with gracile syndrome, 
i.e. frail individuals, it can culminate in life-threatening fractures. 
The development of osteoporosis can be averted through timely 

V revmatologii došlo k enormnímu 
rozvoji. Jaké možnosti to přineslo 
v rámci diagnostiky?
Rozvoj poznatků v medicíně byl 
v posledních dekádách obrovský 
a obor revmatologie patřil 
k jednomu z nejprogresivnějších. 
Platí to i o časné a přesné 
diagnostice těchto onemocnění. 
Z laboratorních metod nutno 
vyzdvihnout hlavně rozvoj 
imunologických 
a imunogenetických metod.  Jako 
příklad je možné uvést anti CCP 
protilátky u revmatoidní artritidy 
i celé spektrum antinukleárních 
protilátek u systémových 
onemocnění pojiva. V rámci 
zobrazovacích metod je nutné 
zmínit především přínosy 
artrosonografie, magnetické 
rezonance a metodik PET.

Medicína nesmírně 
pokročila v pochopení 
nitrobuněčných procesů, které 
za vznik řady revmatických chorob 
zodpovídají. O jaké mechanismy 
se konkrétně jedná?
Řada cytokinů a chemokinů se 
váže na membránu buňky a pak 
dochází k aktivaci enzymů 
tyrozinkináz, které jsou činné 
v procesu tzv. signální transdukce 
a ta vede finálně k aktivaci 
určitých částí jádra. Pro 
autoimunitní revmatická 
onemocnění jsou důležité tzv. 
januskinázy 1,2,3 a TYK 2. 
Výsledkem identifikace procesu 
signální transdukce uvnitř buněk 
byla syntéza JAK inhibitorů, které 
se dnes s úspěchem používají 
v léčbě řady autoimunitních 
onemocnění.

Prof. MUDr. KAREL 
PAVELKA, DrSc.,
ředitel 
Revmatologického 
ústavu
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application of vitamin D and calcium, including fish in the diet, 
appropriate physical activity, preventing falls, and also time spent in 
sunlight. X-ray and densometric examination play an important 
diagnostic role. In more serious cases we thankfully have a range 
of very effective medications available. 

ANOTHER COMMON DISORDER IS GOUT. CAN ITS OCCURRENCE 
BE AVOIDED?
In gout a disorder of the metabolism of “purines” in the blood 
causes an elevation in the level of uric acid leading to its depositing 
in the joints, where it can trigger an inflammatory reaction. It’s 
characterised by exceptionally painful periodic arthritic seizures, 
which mainly affect the joint at the base of the big toe. Uric acid 
crystals may be deposited as “gout tophi” in the surrounding area 
of the joints, as well as the ears, and can also lead to affliction of 
the kidneys. The higher level of purines is generally the result of 
their increased intake in foods, often in obesity, due to excessive 
consumption of meat and alcohol. Recently less emphasis has 
been placed on the necessity of sticking to a purine-free diet, but it 
is recommended to adhere to a balanced diet and healthy regimen, 
and to maintain a suitable body weight. However, there are also 
“innocent” slim patients with a healthy lifestyle who are also 
affected by the disease. They may have an enzymatic disorder of 
the breakdown or excretion of purines, or of their increased 
formation in the case of some serious diseases. It may also 
concern a complication of certain medications, for example 
diuretics. 

YOU ALSO MENTIONED INFECTIOUS 
RHEUMATIC DISEASES. HOW 
DO THEY OCCUR?
Joint inflammations may be caused 
by infection directly in the joint or as 
a reaction to infection elsewhere in 
the body, for example in urinary and 
intestinal inflammations, psoriasis or 
Lyme disease. In rheumatism outside 
of the joints, the inflammation affects 
the tendons, bursae or vertebral 
discs. Painful syndromes of the 
shoulders, back and sacroiliac joints, 
inflammations of the elbows or carpal 
tunnels are extremely common. Relief 
can be brought by rest, fixation, shock 
waves, special exercises or corticoid 
spraying. In the case of inexplicable 
fatigue, high temperatures, 
breathlessness and swelling, for 
example of the ankles, it’s advisable 
to consider the possibility of 
sarcoidosis, which is best confirmed 
by X-ray. Corticoids are prescribed for 
this condition, and if identified in time 
the disease has a good prognosis. 

Převratnou kapitolu představují 
moderní biologické léky. Jaké 
nové možnosti nabízejí? 
Biologické léky jsou produkty 
živých buněk, jež cíleně inhibují 
určité cytokiny či buňky, a tím 
potlačují aktivitu zánětlivých 
procesů. Působí mnohem silněji 
i rychleji než klasické syntetické 
léky. Jejich zavedení před 20 lety 
přineslo revoluci v léčbě 
zánětlivých revmatických chorob, 
kožních onemocnění 
a idiopatických střevních zánětů. 
Biologické léky zpomalují 
rentgenovou progresi onemocnění, 
zlepšují kvalitu života a zvyšují 
práceschopnost. Pravděpodobně 
také snižují kardiovaskulární 
rizika. Paleta těchto léků se 
rozšířila a v současné době máme 
5 léků blokujících TNF alfa a další 
tři léky s jiným mechanismem 
účinku.

Je možné tyto preparáty 
kombinovat mezi sebou? Jaká je 
jejich dostupnost?
Biologické léky se nekombinují 
mezi sebou, protože to nevede 
k vyšší účinnosti, ale k vyššímu 
výskytu nežádoucích účinků. 
Naopak se kombinují, pokud 
možno, s klasickým syntetickým, 
chorobu modifikujícím lékem 
methotrexátem. Indikace těchto 
léků je stanovena kritérii České 
revmatologické společnosti, 
regulatorních agentur 
a úhradovými vyhláškami 
pojišťoven. Podávají se v centrech 
biologické léčby, kterých je nyní 
v Česku 65. Jejich dostupnost se 
v posledních letech výrazně 
zlepšila, a to i zásluhou snížení 
ceny, které nastalo nástupem tzv. 
biosimilárních léků.

EN

CZ
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Enormous progress has taken 
place in rheumatology. What 
options has this brought in the 
area of diagnosis? 
The advance of medical knowledge 
has been immense in the last few 
decades, and the field of 
rheumatology ranks as one of the 
most progressive. This applies also 
with regard to timely and precise 
diagnosis of these diseases. Of 
laboratory methods, it’s necessary 
to highlight mainly the advance of 
immunological and immunogenetic 
methods. An example I could give 
is CCP antibodies for rheumatoid 
arthritis, as well as a whole 
spectrum of antinuclear antibodies 
for systemic diseases of the 
connective tissues. With regard to 
imaging methods, above all I need 
to mention the benefits of 
arthrosonography, magnetic 
resonance and PET methods. 

Medicine has made huge 
advances in the understanding of 
the intracellular processes that 
are responsible for the occurrence 
of a range of rheumatic diseases. 
What specific mechanisms does 
this concern?
A range of cytokines and 
chemokines bind to the cell 
membrane, triggering the activation 
of tyrosine kinase enzymes, which 
are active in the process of “signal 
transduction”, and this ultimately 
leads to the activation of certain 
parts of the nucleus. Janus kinases 
1,2,3 and TYK 2 are important for 
autoimmune rheumatic diseases. 
The result of the identification of the 
signal transduction process within 
cells has been the synthesis of JAK 
inhibitors, which are used 
successfully today in the treatment 
in a range of autoimmune disorders.

Professor KAREL 
PAVELKA
Director, Institute of 
Rheumatology

CAN CHILDREN ALSO SUFFER FROM 
RHEUMATISM?
The probability of the incidence of 
arthritis, osteoporosis and gout, for 
example, increases with age. But 
juvenile rheumatoid arthritis affects 
young children. Furthermore, in contrast 
with adults, the course of their condition 
is worsened by potential growth 
disorders of the affected limbs. This is 
manifested in the development of 
shorter stiff fingers, an insufficiently 
developed lower jaw (“bird-face 
deformity”), and sometimes the 
destruction and ossification of joints. In 
addition there’s a high probability that 
the eyes and other organs will be 
afflicted. Fortunately, modern medicine 
is now able to give patients very real 
hope of a better outcome. 

CAN YOU PROVIDE ADVICE ON 
EFFECTIVE PREVENTIVE MEASURES 
AGAINST THE DEVELOPMENT OF 
JOINT PROBLEMS? 
Stick to a healthy lifestyle, maintain 
a normal body weight, avoid 

ní purinů nebo jejich zvýšenou novotvorbu při některých vážných 
chorobách. Může se jednat i o komplikaci podávání léků, například 
diuretik. 

ZMIŇOVAL JSTE TAKÉ INFEKČNÍ REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ. 
JAK K NIM DOCHÁZÍ?
Kloubní záněty mohou být způsobeny infekcí přímo v kloubu nebo 
být reakcí na infekci jinde v těle, například při močových a střevních 
zánětech, lupénce či Borreliose. Při mimokloubním revmatismu 
zánět postihuje šlachy, burzy, nebo ploténky. Mimořádně časté jsou 
bolestivé syndromy ramen, zad a křížových kloubů, záněty loktů 
nebo karpálních tunelů. Úlevu přináší klid, fixace, rázová vlna, speci-
ální cviky nebo obstřik kortikoidem. Při nevysvětlitelné únavě, teplo-
tách, dušnosti a otoku, například kotníku, je dobré myslet na sar-
koidózu, kterou nejlépe potvrdí nález na RTG. Lékem jsou kortikoidy 
a včas zachycená nemoc mívá dobrou prognózu.

MOHOU UŽ I DĚTI MÍT REVMA?
Pravděpodobnost vzniku například artrózy, osteoporózy a dnavé 
artritidy roste s věkem. Ale třeba tzv. juvenilní revmatoidní artritida 
postihuje již malé děti. Průběh je oproti dospělému věku navíc zhor-
šen o možnou poruchu růstu postižených končetin. To se projevuje 
vznikem kratších, tzv. tlapkovitých prstů, nedostatečně vyvinutou 
dolní čelistí (tzv. ptačí tvář), někdy destrukcí a zkostnatěním kloubů. 
Je zde navíc velká pravděpodobnost postižení očí a dalších orgánů. 
Naštěstí moderní medicína dnes dává nemocným velmi reálnou 
naději na lepší osud.

DALŠÍM ČASTÝM ONEMOCNĚNÍM 
JE DNAVÁ ARTRITIDA, LIDOVĚ DNA. 
LZE JEJÍMU VZNIKU PŘEDCHÁZET?
Při dnavé artritidě se v důsledku 
poruchy metabolismu tzv. purinů 
v krvi zvyšuje množství kyseliny mo-
čové, což vede k jejímu ukládání 
v kloubech, kde může vyvolat zánět-
livou reakci. Charakteristické jsou 
mimořádně bolestivé periodické 
záchvaty artritidy, jež postihují hlav-
ně palce nohou. Krystaly kyseliny 
močové se mohou usazovat jako tzv. 
dnavé tofy v okolí kloubů, ale i v uš-
ních boltcích a mohou vést i k posti-
žení ledvin. Vyšší množství purinů 
bývá důsledkem jejich zvýšeného 
příjmu potravou, často při obezitě 
z nadměrné konzumace masa a al-
koholu. Nutnost držet bezpurinovou 
dietu se v poslední době zdůrazňuje 
již méně, ale doporučuje se racionál-
ní životospráva a udržování přiměře-
né váhy. Existují však i štíhlí a zdravě 
žijící pacienti, kteří k obtížím přišli 
„nevinně“. Může jít i o enzymatickou 
poruchu při odbourávání či vylučová-
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jestli daný člověk neměl klíště a podobně. Doporučuji ověřit i rodin-
ný výskyt kloubních nemocí či lupénky. Specifičtější pro diagnózu 
jsou místní bolestivé či zánětlivé projevy na kloubech. Pokud se 
objeví, radím co nejrychlejší vyšetření zkušeným lékařem.

JAKOU ROLI HRAJE V OBLASTI REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 
ČAS VE SMYSLU VČASNÉ DIAGNOSTIKY? 
Čas je zde klíčový, protože je lepší hasit jiskru než požár. Včasné 
nasazení správné léčby může zpomalit nebo i zastavit rozvoj de-
struktivních procesů a změn, které mohou být v pozdějších stadi-
ích již nevratné. Doporučuji proto pravidelnou dispenzarizaci, tj. 
aktivní lékařský dohled nad osobami se specifickými rizikovými 
faktory.  

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY REVMATICKÝCH CHOROB 
V PROGRAMU HEALTH PLUS? 
Program Health Plus má špičkové možnosti včasné diagnostiky 
pomocí zobrazovacích metod a přístupnost specializovaných imu-
nologických a genetických odběrů. Výhodou je také úzká spolupráce 
se specialisty v rámci kliniky. V indikovaných případech je možné 
pacienty předat k hospitalizaci do Revmatologického ústavu v Pra-
ze. V porovnání s minulostí je obrovským pozitivem, 
že pokrok v rámci revmatologie je skutečně  
ohromný.  

Celý rozhovor najdete na našem webu.

I recommend checking the family history of joint diseases or 
psoriasis. More specific for diagnosis are local painful or 
inflammatory manifestations in the joints. If they appear, 
I advise patients to undergo an examination by an experienced 
doctor as soon as possible. 

WHAT ROLE IS PLAYED BY TIME WITHIN THE REALM 
OF RHEUMATIC DISEASES, IN THE SENSE OF TIMELY 
DIAGNOSIS? 
Time is of key importance here, because it’s easier to put out 
a spark than a fire. Timely application of the correct treatment 
can slow down or completely halt the progression of 
destructive processes and changes, which in later stages 
could become irreversible. I therefore recommend regular 
active medical supervision of persons with specific risk 
factors. 

WHAT ARE THE OPTIONS FOR DIAGNOSIS OF RHEUMATIC 
DISEASES AT PROGRAM HEALTH PLUS? 
Program Health Plus has top quality options for timely 
diagnosis with the aid of imaging methods, as well as access to 
specialised immunological and genetic sampling. Another 
advantage is close co-operation with specialists within the 
clinic. In indicated cases it’s possible to refer patients for 
hospitalisation at the Institute of Rheumatology in Prague. In 
comparison with the situation in the past it’s a huge advantage 
that advances in the field of rheumatology have been truly 
immense.  

Modern biologic drugs represent 
a revolutionary branch of science. 
What new possibilities do they 
offer? 
Biologic drugs are the products of 
live cells, which are targeted to 
inhibit certain cytokines or cells 
and thereby suppress the activity 
of inflammatory processes. They 
act far more powerfully and 
quickly than classic synthetic 
drugs. Their introduction 20 years 
ago brought about a revolution in 
the treatment of inflammatory 
rheumatic diseases, skin 
diseases and idiopathic intestinal 
inflammations. Biologic drugs 
slow down the radiological 
progression of diseases, improve 
quality of life and increase the 
patient’s capacity to work. They 
probably also reduce 
cardiovascular risks. The range of 
these drugs has been extended, 
and at present we have 
5 pharmaceuticals blocking TNF 
alpha and another three drugs 
with a different mechanism of 
effect. 

Is it possible to combine these 
preparations together? How 
available are they? 
Biologic drugs aren’t combined 
with each other, because this 
doesn’t lead to higher 
effectiveness but rather to a higher 
incidence of adverse side effects. 
On the other hand, if possible 
they’re combined with the classic 
synthetic, disease-modifying drug 
methotrexate. The indication of 
these medications is stipulated by 
the criteria of the Czech Society of 
Rheumatology, regulatory bodies 
and the coverage declarations of 
insurance companies. They’re 
administered in biological 
treatment centres, of which there 
are now 65 operating in the Czech 
Republic. Their availability has 
improved markedly in recent years 
thanks to the reduction in price 
that came about with the 
introduction of so-called 
“biosimilars”. 

MŮŽETE PORADIT ÚČINNÁ 
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI 
ROZVOJI PROBLÉMŮ S KLOUBY? 
Správná životospráva, udržování nor-
mální tělesné hmotnosti, vyhýbat se 
přetěžování kloubů, v indikovaných 
případech včas nápravný tělocvik. 
Užívat chondroprotectiva (Geladrink 
nebo Alavis) a dostatek vitamínů, 
nekouřit, absolvovat pravidelné lékař-
ské kontroly, zvláště u žen pravidelná 
rentgenová vyšetření a kostní denzi-
tometrii.

U BOLESTÍ KLOUBŮ JDE NĚKDY 
O PŘECHODNÝ STAV, TŘEBA PŘI 
CHŘIPCE ČI PŘETÍŽENÍ KLOUBŮ. 
PODLE ČEHO LZE ROZEZNAT, ŽE 
PROBLÉM NENÍ PŘECHODNÝ A JE 
NUTNÉ NAVŠTÍVIT LÉKAŘE?
Je vhodné sledovat dynamiku celko-
vých nespecifických projevů nemoci, 
tedy teplotu, únavu, pocení, nechuten-
ství s úbytkem váhy, ranní ztuhlost, 
padání vlasů, přítomnost močové 
nebo střevní infekce, kožní projevy, 

overburdening of joints, in indicated 
cases perform timely corrective 
exercises. Also use chondroprotective 
compounds (Geladrink or Alavis) and 
sufficient vitamins, don’t smoke, 
undergo regular medical checks, and 
especially for women regular X-ray 
examinations and bone densitometry. 

JOINT PAIN IS SOMETIMES 
A TEMPORARY CONDITION, 
FOR EXAMPLE DURING FLU OR 
OVERBURDENING OF JOINTS. 
HOW IS IT POSSIBLE TO 
DISTINGUISH THAT THE 
PROBLEM ISN’T TEMPORARY 
AND THAT IT’S NECESSARY 
TO VISIT A DOCTOR?
It’s advisable to monitor the 
dynamics of general, non-specific 
manifestations of the disease, 
namely temperature, fatigue, 
sweating, loss of appetite with 
weight loss, morning stiffness, 
hair loss, the presence of urinary 
or intestinal infection, skin rashes, 
whether the person in question 
has had a tick bite and so on. 
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OMEZENÍ POHYBU V ČÍSLECH
Nemoci pohybové soustavy jsou v ČR druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti,  

trápí více než polovinu populace a během života se s nimi setká téměř každý.

Vlivem moderního 
stylu života 

stále roste podíl jedinců, jimž potí-
že s pohybovým aparátem omezují 
život. Bližší pohled na to, kolik Če-
chů a Češek trpí bolestí různých 
částí těla, přineslo již v roce 2014 
evropské výběrové šetření o zdraví 
EHIS (European Health Interview 
Survey), které se konalo ve státech 
Evropské unie. Nejčastěji uvádě-
ným chronickým onemocněním byl 

v Česku vysoký krevní tlak, který se týká zhruba 25 % cílové po-
pulace. Druhou nejčastější skupinou jsou nemoci v oblasti be-
derní a křížové páteře, které uvedlo zhruba 21 % oslovených. 
Téměř tři čtvrtiny osob trpících těmito problémy pociťují omeze-
ní a téměř polovina kvůli tomu užívá léky. K tomu je ovšem nutné 
přičíst rovněž další související obtíže – dlouhodobými problémy 
v oblasti krční páteře trpí zhruba 12 %, artrózou 13 % a zánětlivý-
mi nemocemi kloubů téměř 6 % cílové populace. Podle výsledků 
EHIS 2014 komplikace spojené s pohybovým aparátem tedy 
pociťuje minimálně polovina z účastníků průzkumu (graf 1). 
Výběrové šetření o zdraví navíc nezahrnuje některé méně časté 
obtíže podobného charakteru. 

DIAGNÓZA NA ŠPIČCE 
ŽEBŘÍČKŮ
Nepříznivé údaje potvrzují data Statis-
tické ročenky ČR vydávané Českým 
statistickým úřadem (ČSÚ). Ambulantní 
péči s onemocněními svalové a kosterní 
soustavy v roce 2020 využil každý čtvr-
tý obyvatel ČR, větší podíl pacientů 
vykazovaly pouze choroby trávicí, dý-
chací a oběhové soustavy. V počtu 
návštěv u lékaře však se 106 kontakty 

  JAN MÁLEK       MARGARITA ANDRSOVA

GRAF 1: CHARAKTERISTIKY VÝSKYTU VYBRANÝCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ / 
ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ V POPULACI ČR 
GRAPH 1: CHARACTERISTICS OF INCIDENCE OF SELECTED CHRONIC ILLNESSES / 
HEALTH COMPLAINTS IN THE POPULATION OF THE CZECH REPUBLIC.
Zdroj: EHIS 2014 / Source: EHIS 2014
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RESTRICTED MOVEMENT 
IN NUMBERS

Disorders of the musculoskeletal system are the second most 
frequent cause of unfitness for work in the Czech Republic, affecting 
more than half the population. During the course of our lives almost 

all of us encounter these disorders.

Due to the influence of 
modern 

lifestyles, the proportion of individuals 
whose lives are affected by disorders 
of the musculoskeletal system is 
constantly growing. A closer view of 
the number of Czechs who suffer from 
pains in various parts of the body was 
provided by the European Health 
Interview Survey (EHIS) in 2014, which 
was conducted in EU states. The most 
commonly stated chronic disorder in 
the Czech Republic was high blood 
pressure, which relates to 

approximately 25 % of the target population. The second largest 
group was disorders in the region of the lumbar spine and the small 
of the back, which were stated by approximately 21 % of 
respondents. Almost three quarters of persons suffering from these 
complaints feel restricted, and almost half of them use drugs to 
combat their condition. To this it is of course necessary to add 
further connected complaints – long-term problems in the region of 
the cervical spine are suffered by approximately 12 %, arthritis 
13 % and inflammatory diseases of the joints by almost 6 % of the 
target population. According to the results of EHIS 2014, 
complications in connection with the musculoskeletal system are 
therefore felt by at least half of the participants in the survey (graph 
1). Furthermore, the selective health survey does not cover certain 
less common complaints of a similar character. 

DIAGNOSIS TOPPING 
A TABLE-TOPPING DIA-
GNOSIS
These inauspicious figures are 
confirmed by the data from the 
Statistical Annual Report of the 
Czech Republic published by the 
Czech Statistical Office (CSO). 
Outpatient care for disorders of the 
musculoskeletal system in was used 
by a full quarter of the Czech 
population in 2020, with a larger 
proportion of patients recorded only 
in the segment of diseases of the 
digestive, respiratory and circulatory 
systems. However, in terms of the 
number of visits to a doctor it 
surpasses all other diagnoses, with 
106 contacts per 100 of the 
population (graph 2). In the area of 
unfitness for work (UFW), disorders 
of the musculoskeletal system rank 
in second place over the long term, 
after diseases of the respiratory 
system. In 2020 the number of 
cases of UFW with disorders of the 
musculoskeletal system reached 

2010 2015 2020

GRAF 2: AMBULANTNÍ PÉČE PODLE NEJČETNĚJŠÍCH DIAGNÓZ
GRAPH 2: OUTPATIENT CARE ACCORDING TO THE MOST COMMON DIAGNOSES
Zdroj: ČSÚ / Source: CSO 
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8 302 per 100 000 of persons with 
health insurance, and the average 
daily number of those unfit for work 
was 1 574 out of 100 000 insured 
persons (for a comparison of the 
three most common causes of UFW 
see graph 3). The increasing 
frequency of these illnesses means 
large costs incurred by health 
insurance companies. In 2019 costs 
for medical care of disorders of the 
musculoskeletal system amounted 
to approximately 19.5 billions Czech 
crowns, i.e. almost 9 % of total costs. 
Only diseases of the circulatory 
system (28.4 billions CZK, i.e. 13 %) 
and neoplasms (24.7 billions CZK, 
i.e. more than 11 %, graph 4) 
represented a greater financial 
burden. However, thanks to 
appropriate prevention it is possible 
to effectively avert the majority of 
disorders of the musculoskeletal 
system, and with the aid of timely 
treatment it is possible to prevent 
the advance of these disorders into 
a form which places limitations on 
normal life.  

GRAF 3: TŘI NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY UKONČENÝCH PŘÍPADŮ PRACOVNÍ 
NESCHOPNOSTI (PN) V ROCE 2020
GRAPH 3: THREE MOST COMMON CAUSES OF CONCLUDED CASES 
OF UNFITNESS FOR WORK (UFW) IN 2020
Zdroj: ČSÚ / Source: CSO

GRAF 4: VÝDAJE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN NA ZDRAVOTNÍ PÉČI 
U TŘÍ NEJNÁKLADNĚJŠÍCH DIAGNÓZ V ROCE 2019 (V % Z CELKOVÝCH 
NÁKLADŮ NA LÉČBU VŠECH DIAGNÓZ)
GRAPH 4: EXPENDITURES OF HEALTH INSURANCE COMPANIES ON 
HEALTH CARE FOR THE THREE MOST COSTLY DIAGNOSES IN 2019  
(IN % OF TOTAL COSTS FOR TREATMENT OF ALL DIAGNOSES)
Zdroj: ČSÚ / Source: CSO

na 100 obyvatel překonává veškeré 
ostatní diagnózy (graf 2). V oblasti pra-
covních neschopností (PN) nemoci 
svalové a kosterní soustavy dlouhodo-
bě obsazují 2. místo po chorobách 
dýchacích soustavy. V roce 2020 počet 
PN s nemocemi pohybové soustavy 
dosáhl 8 302 osob na 100 000 nemo-
censky pojištěných a průměrný denní 
stav práce neschopných činil 1 574 lidí 
na 100 000 pojištěnců (porovnání tří 
nejčastějších příčin PN viz graf 3). 
S rostoucím množstvím těchto one-
mocnění souvisí vysoké náklady zdra-
votních pojišťoven. V roce 2019 náklady 
na lékařskou péči u chorob svalové 
a kosterní soustavy dosáhly zhruba 
19,5 miliardy korun, tj. téměř 9 % z cel-
kových nákladů. Více si vyžádala jen 
léčba nemocí oběhové soustavy 
(28,4 miliardy Kč, tj. 13 %) a novotvarů 
(24,7 miliardy Kč, tj. více než 11 % ná-
kladů, graf 4). Díky vhodné prevenci je 
přitom možné většině chorob pohybo-
vého aparátu účinně předcházet a po-
mocí včasné léčby zamezit jejich rozvoji 
do podoby omezující běžný život.  
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caused by overburdening and uneven 
loads, nervous illnesses and 
oncological conditions,” states 
Dr. Roman Košek, personal doctor at 
Program Health Plus. Furthermore, 
after the age of 40 people are subject 
to the degeneration of their tendons 
and ligaments, and overburdening 
then occurs more frequently even in 
people who continually place a load 
on their body with the same intensity. 

The musculoskeletal 
system is afflicted by various different types of pains. Besides 
injuries, clients most often come to doctors’ surgeries with acute 
inflammatory pains of the joints, chronic pains in the spine and 
large joints, and other similar complaints. “The causes of pains 
can be divided into two groups. The first of these covers 
inflammatory diseases – infectious arthritis, rheumatic and 
autoimmune disorders. The second covers non-inflammatory 
diseases – congenital defects, post-traumatic states, 
degenerative diseases, metabolic disorders, functional disorders 

Bolesti pohybového aparátu jsou jedním z nejčastějších zdravotních problémů 
moderní civilizace. Jak postupovat, když člověka bolí tělo?

  JAN MÁLEK       MICHAL LINHART
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V případě chronických 
onemocnění provázených 
bolestí se bez léků proti 

bolesti často nelze obejít. 
Při dlouhodobém užívání ale 
mohou mít řadu vedlejších 

účinků. Nejčastějšími bývají 
zažívací obtíže, jež mohou 

vést až ke vzniku žaludečních 
vředů. Opatrnost je třeba 
zejména u starších lidí, 

u nichž vlivem přidružených 
chorob je vylučování léku 

z těla pomalejší a může dojít 
k jeho kumulaci v organismu. 

Chronické užívání vyšších 
dávek může vést k poškození 

jater a ledvin. V závislosti 
na příčině bolestí, hlavně 

při funkčních poruchách, je 
možné využít fyzioterapii, 

masáže, akupunkturu, někdy 
i psychosomatickou medicínu. 

Pokud příčina obtíží není 
zřejmá a bolesti neustupují, 
je určitě na místě návštěva 

lékaře.

MUDr. ROMAN 
KOŠEK, 
osobní lékař 
Programu Health 
Plus

Pains in the musculoskeletal system rank among the most 
common health complaints of modern civilisation. How should 

you proceed when your body is in pain?

Pohybovou soustavu postihují různé druhy 
bolestí. Do ordinací lékařů klien-

ty kromě úrazů nejčastěji přivádějí akutní zánětlivé bolesti kloubů, 
chronické bolesti páteře a velkých kloubů a další obtíže. „Příčiny 
bolestí lze rozdělit do dvou skupin. V té první jsou zánětlivé choro-
by – infekční artritidy, revmatická a autoimunní onemocnění. 
Do druhé patří nezánětlivé nemoci – vrozené vady, poúrazové 
stavy, degenerativní choroby, metabolická onemocnění, funkční 
poruchy z přetížení a nerovnoměrného zatížení, nervová onemoc-
nění i onkologické stavy,“ uvádí osobní lékař MUDr. Roman Košek. 
Po 40. roce věku navíc dochází k degeneraci šlach, úponů a vazů 
a k přetížení dochází častěji i u lidí, kteří zatěžují tělo stále stejnou 
intenzitou. 

DOBRÉ RADY PRO 
ZDRAVÍ
Pilířem prevence proti většině pro-
blémů je zdravá životospráva, vyvá-
žená strava, přiměřený aktivní po-
hyb a udržování normální váhy, což 
prospívá pohybové soustavě i jako 
prevence proti civilizačním a jiným 
nemocem. „Důležité je vyhýbat se 
extrémnímu zatížení páteře a klou-
bů, monotónní práci i sportu přetě-
žujícím svaly či klouby. Stereotypní 
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a dalšími příznaky, jako je váhový úbytek, dušnost či bolesti břicha, 
nebo když trvá několik týdnů, je nutné se nechat vyšetřit lékařem. 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ PÉČE

Vyšetření má určit, zda jde o stav akutní, či chronický. „Rozhovorem 
s klientem a klinickým vyšetřením hledáme příčinu bolesti. Provádí-
me laboratorní vyšetření pro zjištění zánětlivé aktivity a dalších 
příčin. Využíváme i zobrazovací metody – rentgen, počítačovou 
tomografii a magnetickou rezonanci,“ popisuje osobní lékař. Dia-
gnostika i léčba často vyžaduje spolupráci specialistů, na péči se 
může podílet i ortoped, neurolog, internista, revmatolog, rehabilitač-
ní lékař, fyzioterapeut, endokrinolog, výživový poradce i psycholog. 
„Velkou výhodou pro naše klienty je, že všechny odborníky máme 

GOOD ADVICE FOR 
HEALTH
The foundation of prevention against 
most problems is a healthy lifestyle, 
a balanced diet, sufficient physical 
exercise and maintaining a normal 
body weight, which is beneficial for 
the musculoskeletal system also as 
prevention against diseases of 
affluence and other disorders. “It’s 
important to avoid extreme loads on 
the spine and joints, monotonous 
work and sport which overburdens 
the muscles or joints. It’s a good idea 
to counter the effect of stereotypical 
loads for example with the aid of 
compensatory exercises,” advises 
Dr. Košek. Also essential is ensuring 
rest after work and sport, and 
adequate regeneration. A large role 
may also be played by psychological 
factors such as stress, anxiety or 
depression, which may contribute to 
the triggering and intensity of pain. 

zatížení je dobré kompenzovat třeba 
pomocí kompenzačních cviků,“ radí 
osobní lékař. Zásadní je odpočinek 
po práci i sportu a vhodná regene-
race. Velkou roli mohou hrát i psy-
chologické faktory, jako stres, úz-
kost či deprese, jež mohou přispět 
ke vzniku a intenzitě bolesti. 

BOLEST NELZE 
PODCEŇOVAT
Některé bolesti pohybového aparátu 
jsou přechodné a lze je krátkodobě 
tlumit léky, než se organismus s pro-
blémem vyrovná. Analgetika však 
příčinu obtíží nevyřeší. „Bolest je 
signál, že v těle není něco v pořádku. 
Pokud to dlouhodobě ignorujeme, 
může po určité době dojít k trvalým 
změnám, poškození orgánů či 
k pozdní diagnostice závažné choro-
by,“ říká MUDr. Košek. Když člověk 
zná příčinu obtíží, lze se jí pokusit 
vyhnout, více odpočívat, absolvovat 
masáž či fyzioterapii a po krátkou 
dobu tlumit bolest léky. V případě, 
kdy je bolest nezvyklé intenzity, bez 
jasné příčiny, je provázena teplotou 

DON’T DISREGARD PAIN
Some pains of the musculoskeletal system are temporary, 
and in the short term can be suppressed with painkillers 
until the organism deals with the problem. However, 
analgesics do not solve the cause of the complaint. “Pain is 
a signal that something’s not right in the body. If we ignore it 
over the long term this may lead to permanent changes, 
damage to organs or late diagnosis of a serious illness,” 
states Dr. Košek. When someone knows the cause of 
a complaint it is possible to attempt to avoid it, take more 
rest, undergo a massage or physiotherapy, and for a short 
time also to suppress the pain with drugs. In the case that 
the pain is of unusual intensity, without a clear cause, 
accompanied by a high temperature and other symptoms 
such as weight loss, breathlessness or abdominal pains, or 
if it persists for a number of weeks, it is essential to undergo 
an examination by a doctor. 

MULTIDISCIPLINARY CARE

The examination should determine whether the condition is 
acute or chronic. “By interviewing the client and performing 
a clinical examination we seek to identify the cause of the 
pain. We conduct laboratory tests in order to determine 
inflammatory activities and other causes. We also use 
imaging methods – X-ray, computer tomography and 
magnetic resonance,” describes the doctor. Diagnosis and 
treatment often requires the co-operation of specialists, and 
care may involve the contribution of an orthopaedic surgeon, 
neurologist, internal medicine specialist, rheumatologist, 
rehabilitation doctor, physiotherapist, endocrinologist, 
nutrition consultant and psychologist. “It’s a big advantage 
for our clients that we have all our specialists essentially 
under one roof and we can consult one another on cases at 
any time, ensuring that clients receive comprehensive care,” 
notes Dr. Košek. Personal doctors play a key role in co-
ordinating multidisciplinary care and monitoring potential 
adverse effects of treatment, identifying an increase in 
activity of the pathology or the development of any 
complications.  

Dr. ROMAN KOŠEK, 
personal doctor,  
Program Health Plus

In the case of chronic illnesses 
accompanied by pain, it is 

often impossible for patients to 
cope without painkilling drugs. 
However, long-term use may 

lead to a series of side effects. 
The most common are digestive 
complaints, which may lead even 

to the formation of stomach 
ulcers. It’s essential to be cautious 

especially in the case of older 
people, in whom the excretion of 
pharmaceuticals from the body 
is slower due to the influence of 
associated pathologies, which 
means that these drugs may 
accumulate in the organism. 
Chronic use of higher doses 
may lead to liver and kidney 

damage. Depending on the cause 
of the pain, mainly in functional 
disorders, it’s possible to make 

use of physiotherapy, massages, 
acupuncture and sometimes also 
psychosomatic medicine. If the 
cause of the complaints is not 

clear and the pains do not subside, 
without doubt it’s appropriate to 

visit a doctor. 

v podstatě pod jednou střechou a pří-
pady můžeme kdykoli konzultovat, 
klienti tak mají komplexní péči,“ upo-
zorňuje MUDr. Košek. Osobní lékaři 
mají klíčovou roli při koordinaci multi-
disciplinární péče i monitorování 
možných nežádoucích účinků léčby, 
zachycení vzestupu aktivity nemoci či 
rozvoji případných komplikací.  

Rozhovor 
s MUDr. Koškem 
najdete na našem 
webu.
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disorders are also contributed to by 
scoliosis of the spine, tilted pelvis, 
truncation of the lower limbs, arthritis in 
the hips or knees, flat feet and so on,” 
explains the neurologist. A common 
problem afflicting the peripheral nerves 
is carpal tunnel syndrome, i.e. 
compression of the nerve in the wrist 
area, and less frequently compression 
of the nerve in the elbow, with a 
prickling sensation on the inner edge of 
the forearm. The lower limbs may be 
affected by polyneuropathy, which in 
severe cases may be manifested in 
motor affliction of the legs. “In addition 
there are several organic disorders of 
the CNS – stroke, traumas of the brain 
and spinal cord, tumours or 
inflammations of the CNS, 
extrapyrimidal disorders, the best 
known of which is Parkinson’s disease, 
demyelinating diseases such as 
multiple sclerosis, metabolic-toxic 
diseases of the CNS, autoimmune 

The musculoskeletal 
system comprises the vertebral skeleton, bones, joints, ligaments and 
muscles, but by itself it is incapable of movement. Operation of the 
musculoskeletal system is ensured by the central nervous system 
(CNS), and its control by the peripheral nervous system. “Correct, 
smooth mobility requires not only an undamaged bone and muscle 
system, but also an undamaged central and peripheral nervous 
system. In the case of damage to the individual levels of the nervous 
system by any kind of pathological process, an impairment of its 
function and a clinical manifestation occurs, depending on the locality 
and extent of the affliction,” states Dr. Radka Hubíková, neurologist at 
Program Health Plus. Disorders affecting the nervous system can 
therefore be highly diverse and have various manifestations, but 
without exception they complicate the individual’s life.  

MOST COMMON DIAGNOSES

A description of the neurological diseases that affect the 
musculoskeletal system would take up several pages. “In our 
neurological surgery we most often encounter vertebrogenic 
complaints, namely problems in connection with the spine, and root 
disorders, the most common of which is prolapse of the intervertebral 
disc and compression of the nerve root by a bone spur. Mobility 

EN

CZ

The nervous system is an extremely complex mechanism,  
and if it suffers any kind of injury this can cause immense health 

complications. Many of these also affect the musculoskeletal system.

Pohybovou 
soustavu tvoří páteřní skelet, kosti, 
klouby, vazy a svaly, sama od sebe 
však není schopna pohybu. Řízení 
pohybového aparátu zajištuje centrální 
nervový systém (CNS) a jeho ovládání 
periferní nervová soustava. „Pro správ-
ný, plynulý pohyb je nutná nejen nepo-
rušená kosterní a svalová soustava, 
ale také nepoškozená centrální a peri-
ferní nervová soustava. Při poškození 
jednotlivých úrovní nervového systé-
mu nějakým patologickým procesem 
dojde i k poruše jeho funkce a ke kli-
nickému projevu, který závisí na lokali-
tě a rozsahu postižení,“ říká neuroložka 
Programu Health Plus, MUDr. Radka 
Hubíková. Onemocnění postihující 
nervovou soustavu jsou proto značně 
různorodá a mají různé projevy, ale bez 
výjimky komplikují život. 

NEJČASTĚJŠÍ DIAGNÓZY

Popis neurologických chorob ovlivňují-
cích pohybový aparát by zabral mnoho 
stran. „V naší neurologické ordinaci se 
nejčastěji setkáváme s vertebrogenní-
mi obtížemi, tedy souvisejícími s páteří, 
a s kořenovým postižením, nejfrekven-
tovanější je výhřez meziobratlové plo-
ténky a útlak nervového kořene kost-
ním výrůstkem. Na poruchách pohybu 
se podílí i skolióza páteře, šikmá pánev, 
zkrácení dolní končetiny, artróza v ky-
člích či kolenou, plochonoží a podob-
ně,“ uvádí neuroložka. Z postižení peri-
ferních nervů se často objevuje syn-

NEUROLOGICKÉ PŘÍČINY 
POHYBOVÝCH OBTÍŽÍ
Nervový systém je extrémně složitý komplex a pokud u něj 
dojde k nějaké újmě, může to vyvolat obrovské zdravotní 
komplikace. Mnoho z nich postihuje i pohybový aparát.

  JAN MÁLEK       MICHAL LINHART, ISTOCKPHOTO.COM
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KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ 

Základem diagnostiky je zjištění anamnézy a informací o příznacích, 
které člověka trápí, pak neurologické vyšetření. „Klient si musí odložit 
do spodního prádla, abychom viděli postavení jeho páteře, kloubů, stav 
svalstva, délku končetin a případné patologie. Provádíme vyšetření 
hlavových kloubů, trupu a končetin, stoje, chůze, stability i rozsahu 
pohybu páteře a kloubů,“ popisuje neuroložka. Poté jsou indikována 
vyšetření podle zvažované diagnózy. Laboratorní vyšetření, rentgen, 
elektroencefalografii, vyšetření u specialistů i rehabilitaci zajišťuje pří-
mo Program Health Plus. Specializovaná vyšetření jako CT, MRI a LP 
probíhají v partnerských zařízeních. Poliklinika zajišťuje i terapii, buď 
ve svých prostorách, nebo u partnerů, ať už jde o fyzioterapii, masáže, 
elektroléčbu, ústavní rehabilitační léčbu či balneoterapii. Organizuje 
i případné operační zákroky, jež nejčastěji probíhají v Nemocnici 
Na Homolce. „U některých chorob jsme bohužel schopni jen zmírnit 
průběh, prodloužit dobu kvalitního života pacienta a udržet jeho ales-
poň částečnou soběstačnost, ale není možné je zcela vyléčit. Ale exis-

system disorders and many others, which frequently lead to severe 
mobility impairments,” she adds.  

COMPREHENSIVE EXAMINATION

The foundation of diagnosis is determining the patient’s medical 
history and information about the symptoms the individual is 
suffering from, followed by a neurological examination. “Clients must 
undergo the examination dressed only in their underwear so that we 
can see the positioning of their spine, joints, muscle groups, length of 
limbs and any applicable pathologies. We conduct an examination of 
the head joints, trunk and limbs, standing posture, gait, stability and 
extent of movement of the spine and joints,” describes the 
neurologist. Examinations are then indicated according to the 
diagnosis under consideration. Laboratory tests, X-ray, 
electroencephalography, examinations by specialists and 
rehabilitation are all provided directly by Program Health Plus. 
Specialised examinations such as CT, MRI and LP are conducted at 
the clinic’s partner facilities. The clinic also provides therapy, either 
within its own premises or via its partners, covering physiotherapy, 
massages, electrotherapy, institutional rehabilitation treatment or 
balneotherapy. In addition, the clinic organises any required surgical 
procedures, which most often take place at the Na Homolce Hospital. 
“In the case of some diseases we’re unfortunately only able to 
alleviate the course, prolong the period of the patient’s quality of life 
and maintain at least partial independence, but it isn’t possible to cure 
them entirely. However, there are several disorders that we can treat 
successfully with minimal impacts on the patient’s life, or which we 
can cure completely,” asserts Dr. Hubíková. Furthermore, in recent 
years great advances have been made for example in the treatment 
of multiple sclerosis and other diseases. The field of neurology is 
constantly progressing, and there is a good chance that new 
therapeutic procedures will be discovered which are also able to 
completely cure patients suffering from other neurological diagnoses. 
Nonetheless, it is always important to commence treatment as soon 
as possible, and so in the case of complaints patients should not put 
off a visit to the doctor or rely on the problem going away by itself…  

Dr. RADKA HUBÍKOVÁ,  
neurologist,  
Program Health Plus

A warning sign for disorders 
of the musculoskeletal system 

is pain. Analgesics or non-
steroidal anti-rheumatic drugs 

help alleviate or kill pain, but 
at the same time can lead to 

overburdening of the affected 
part of the body, because pain 

protects individuals against such 
overloading. Long-term self-

medication without examination 
is inadvisable. If pain recurs 

frequently it is necessary to visit a 
doctor, and only after examination 
should the therapeutic approach 
be stipulated. In the case of the 

most common vertebrogenic 
complaints localised in the spinal 
region it is recommended to apply 
dry heat locally, prevent coldness, 
not to lift heavy loads, and in the 
acute phase not to exercise, to 
maintain a resting position and 

not to bathe in hot water.

Varovným signálem pro 
poruchu pohybového aparátu 

je bolest. Analgetika nebo 
nesteroidní antirevmatika 

pomáhají snížit či odstranit 
bolest, ale zároveň vedou 

k přetěžování postižené části 
těla, protože bolest chrání před 
jejím přetížením. Dlouhodobé 
samoléčení bez vyšetření není 
vhodné. Pokud se bolest často 

opakuje, je nutné navštívit 
lékaře, a teprve po vyšetření 

stanovit léčebný postup. 
Při nejfrekventovanějších 
vertebrogenních obtížích 

lokalizovaných v oblasti páteře 
je doporučeno lokálně suché 
teplo, prevence prochlazení, 
nezvedání těžkých břemen, 

v akutní fázi necvičit, 
zaujmout spíše úlevovou 

polohu a nekoupat se  
v horké vodě. 

MUDr. RADKA 
HUBÍKOVÁ, 
neuroložka 
Programu  
Health Plus

drom karpálního tunelu, tj. útlak nervu 
v oblasti zápěstí, méně často útlak 
nervu v lokti s brněním na vnitřní hraně 
předloktí. Na dolních končetinách po-
lyneuropatie, jež se u těžkých forem 
může projevovat motorickým postiže-
ním nohou. „Kromě toho existuje řada 
organických onemocnění CNS – cévní 
mozkové příhody, traumata mozku 
i míchy, nádory nebo záněty CNS, 
extrapyramidové nemoci, z nichž nej-
známější je Parkinsonova choroba, 
demyelinizační onemocnění jako roz-
troušená skleróza, metabolicko-toxic-
ké nemoci CNS, autoimunní systémo-
vé choroby a mnoho dalších, které 
vedou k mnohdy vážným poruchám 
hybnosti,“ dodává. 

tuje mnoho onemocnění, jež dokážeme 
úspěšně zaléčit s minimálními dopady 
na lidský život nebo je zcela vyléčit,“ 
tvrdí MUDr. Hubíková. V posledních 
letech navíc velmi pokročil vývoj v léčbě 
třeba u roztroušené sklerózy i dalších 
onemocnění. Obor neurologie se stále 
rozvíjí a je velká šance, že se objeví 
nové terapeutické postupy, jež dokážou 
zcela vyléčit nemocné také s dalšími 
neurologickými diagnózami. Důležité 
však je léčbu zahájit co nejdříve, a proto 
v případě obtíží neodkládat návštěvu 
lékaře a nespoléhat 
na to, že pro blém  
sám zmizí…  

Rozhovor na webu: 
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not address these complaints, they 
may progress into the form of chronic 
problems which limit them in their 
working and daily life. 

COMPREHENSIVE 
DIAGNOSIS
The first step to be taken by people 
who suffer from difficulties with their 
musculoskeletal system should be to 
visit a personal doctor, who after the 

second most common is pains in the spine, either the lumbar region 
or the neck. People with manual jobs suffer more often from pains in 
the region of the spine and large joints – shoulders, hips and knees. 
In the case of office jobs it concerns rather the cervical and thoracic 
spine, carpal tunnel syndrome, headaches and muscle imbalance,” 
describes rehabilitation specialist Dr. Zuzana Valouchová. Other 
complaints have their origin also in leisure time activities. According 
to physiotherapist Petra Švarcová, these may include overburdening 
of tendons and muscles resulting from a higher load or due to long-
term overloading in an uneven activity without appropriate 
movement compensation, also pains in the ligaments or sprained 
ankles, defects of the instep and other specific problems. If people do 

Když se lidé potýkají s bolestí a omezením pohybu, mohou se svěřit do rukou odborníků ze dvou 
oborů, které pomáhají tyto obtíže napravit – rehabilitačního lékařství a fyzioterapie. / When 
people are struggling with pain and restricted movement they can trust in experts from two 
fields who attempt to correct these complaints – rehabilitation medicine and physiotherapy.

  JAN MÁLEK       MICHAL LINHART

Mgr. Petry Švarcové jde třeba o přetížení šlach a svalů po vyšší zátěži 
či z důvodu dlouhodobého přetížení jednostrannou aktivitou bez 
vhodné pohybové kompenzace, také o úponové bolesti nebo distorze 
hlezna, tj. podvrtnuté kotníky, poruchy nožní klenby a další specifické 
problémy. Pokud lidé obtíže neřeší, mohou se rozvinout do podoby 
chronických problémů, které omezují v práci i běžném životě.

SKUTEČNĚ KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA

První kroky těch, které trápí obtíže s pohybovým aparátem, by měly 
vést k osobnímu lékaři, který je po první fázi vyšetření může doporu-
čit na vyšetření k dalším odborníkům, mimo jiné právě v oboru reha-
bilitačního lékařství a fyzioterapie. „Zjednodušeně lze říct, že rehabili-
tační lékař provádí klinické vyšetření zaměřené na pohybový aparát, 
může pacientovi indikovat i laboratorní a zobrazovací vyšetření, sta-
noví diagnózu a předepíše mu terapii – léky, potřebné kompenzační 
pomůcky, fyzikální terapii či fyzioterapii. Fyzioterapeut pak přede-
psanou léčbu provádí,“ vysvětluje MUDr. Valouchová. Základem 
diagnostiky je vždy důkladná anamnéza a klinické vyšetření pohybo-
vé soustavy i pohybových stereotypů, k detailnímu vyšetření svalů se 
využívají specifické testy a kineziologický rozbor. „Pokud má lékař 
podezření na vážnější postižení, třeba kostí, vazů, plotének, nervů či 
cév, doplňuje se zobrazovací vyšetření, může být doporučena kon-

zultace s neurologem či elektromyo-
grafické vyšetření (EMG),“ doplňuje. 
Rehabilitační lékaři spolupracují s růz-
nými specialisty, kromě neurologů 
rovněž s ortopedy, neurochirurgy, 
revmatology a dalšími odborníky, aby 
klientům zajistili skutečně komplexní 
diagnostiku i terapii, a to včetně po-
třebných invazivních řešení. A indikují 
také rehabilitační pobyty v lůžkovém 
nebo lázeňském zařízení. Klienti Pro-
gramu Health Plus mají výhodu, pro-
tože mají všechny odborníky k dispo-
zici v rámci polikliniky či ve spolupra-
cujících zdravotnických zařízeních, 
a nemusejí na specializovaná vyšetře-
ní a operace příliš dlouho čekat. 

PRO DĚTI, DOSPĚLÉ 
I SENIORY
Rehabilitační lékař kromě diagnostiky 
může provést také základní ošetření 

Insufficient 
regular movement, uneven burdening 
at work or during leisure time activities, 
inappropriate motor stereotypes or 
sudden overloading – these are the 
main negative influences that have an 
adverse effect on the condition of the 
musculoskeletal system. “The most 
common occupation-related illness is 
carpal tunnel syndrome, caused by 
overburdening of the upper limbs. The 

Nedostatek 
pravidelného pohybu, jednostranné 
přetěžování při práci nebo během akti-
vit ve volném čase, nesprávné pohy-
bové stereotypy či nárazová nadměrná 
zátěž – to jsou hlavní negativní vlivy, 
které nepříznivě působí na stav pohy-
bového aparátu. „Nejčastější nemocí 
z povolání je syndrom karpálního tune-
lu způsobený přetěžováním horních 
končetin. Další v pořadí jsou bolesti 
páteře, ať bederní oblasti či šíje. Manu-
álně pracující lidé mívají častěji posti-
ženou bederní oblast páteře a velké 
klouby – ramena, kyčle a kolena. 
U kancelářských profesí jde spíše 
o krční a hrudní páteř, syndrom karpál-
ního tunelu, bolesti hlavy a svalové 
dysbalance,“ popisuje rehabilitační 
lékařka MUDr. Zuzana Valouchová. 
Další potíže vznikají i při volnočaso-
vých aktivitách, podle fyzioterapeutky 
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first phase of checking the general 
condition may refer the patient to 
other specialists for an examination, 
including in the fields of rehabilitation 
medicine and physiotherapy. “Simply 
speaking, we can say that 
a rehabilitation doctor performs 
a clinical examination targeted at the 
musculoskeletal system, and may 
also indicate the patient for laboratory 
and imaging examinations, determine 
the diagnosis and prescribe therapy 
– pharmaceuticals, necessary 
compensatory aids, physical therapy 
or physiotherapy. The physiotherapist 
will then carry out the prescribed 
treatment,” explains Dr. Valouchová. 
The foundation of diagnosis is always 
a thorough consultation of the 
patient’s medical history, as well as 
clinical examination of the 
musculoskeletal system and motor 
stereotypes. Specific tests and 
a kinesiological analysis are used for 
a detailed examination of the 
muscles. “If the doctor suspects 
a more serious affliction, for example 

of the bones, ligaments, vertebral discs, nerves or blood vessels, an 
imaging examination is added, and a consultation with 
a neurologist or electromyography test (EMG) may be 
recommended,” she adds. Rehabilitation doctors co-operate with 
various specialists, besides neurologists also orthopaedic 
surgeons, neurosurgeons, rheumatologists and other experts in 
order to ensure the clients receive thoroughly comprehensive 
diagnosis and treatment, including the necessary invasive 
procedures. They also refer patients for rehabilitation residences in 
inpatient and spa facilities. Clients of Program Health Plus have an 
advantage, because they have all the specialists at their disposal 
within the clinic or its co-operating healthcare facilities, and do not 
have to wait too long for specialised examinations and operations. 

FOR CHILDREN, ADULTS AND SENIORS

In addition to diagnosis, a rehabilitation doctor may also perform 
basic treatment of the complaints, unblock the cause or help relax 
overburdened muscles. According to Dr. Valouchová, the therapy 
the doctor can provide consists mainly in an acute treatment of 
blockages and muscle spasms, or in the application of a local 
injection. Within rehabilitative care, it’s precisely the therapy 
provided by physiotherapists that predominates. “Physiotherapy 
helps restore the limited function of the musculoskeletal system in 
the case of complaints caused by working and sports activities, as 
well as following injuries and operations. It’s also beneficial for 
children, pregnant women or people of a more advanced age, who 

suffer more often from arthritis, 
impaired mobility, and disorders of 
co-ordination and balance,” informs 
Petra Švarcová. Physiotherapy is used 
on children for example in the case of 
retarded or uneven development and 
developmental disorders of the 
musculoskeletal system. Based on an 
examination of the child, the 
physiotherapist will suggest to the 
parents the most appropriate manner 
of motor stimulation in the form of 
a game or with the aid of special 
techniques. The physiotherapist will 
train the parents and subsequently 
provide them with guidance for 
correct performance of the exercises 
at home. Physiotherapy is also 
suitable for women during pregnancy, 
because it can help them with back 
pain or in preparation for childbirth, 
and supportive physiotherapy of the 
pelvic floor is also effective. 
“Physiotherapeutic care also helps 
address health complaints in 
connection with the menopause – 
osteoporosis, conditions after 

obtíží, odblokovat příčinu či uvolnit 
přetížené svaly. Terapie, kterou může 
poskytnout, podle MUDr. Valouchové 
spočívá hlavně v akutním ošetření 
blokád a svalových spasmů či v aplika-
ci obstřiku. V rámci rehabilitační péče 
je pak dominantní terapie, již poskytují  
právě fyzioterapeuti. „Fyzioterapie 
pomáhá obnovit limitovanou funkci 
pohybové soustavy v případě obtíží 
vzniklých z pracovní a sportovní čin-
nosti i po prodělaných úrazech a ope-
racích. Prospívá rovněž dětem, těhot-
ným ženám nebo lidem ve vyšším 
věku, u kterých jsou častější artrózy, 
omezení hybnosti, poruchy koordinace 
a rovnováhy,“ informuje Mgr. Petra 
Švarcová. U dětí se fyzioterapie využívá 
třeba v případě opožděného či nerov-
noměrného vývoje a vývojových po-
ruch pohybové soustavy. Fyzioterapeut 
na základě vyšetření dítěte navrhne 
rodičům nejvhodnější způsob pohybo-
vé stimulace formou hry nebo pomocí 
speciálních technik, rodiče zaškolí 
a potom je následně koriguje pro 
správné provádění domácího cvičení. 
Fyzioterapie je vhodná rovněž pro ženy 
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Značný podíl na rozvoji 
obtíží s pohybovým aparátem 
mají nevhodné ergonomické 
podmínky na pracovišti, lidé 

v kanceláři by proto měli dbát 
na úpravu pracovního prostředí. 

Například je vhodné nesedět 
ve zkřivené poloze, používat 

anatomicky optimalizované židle, 
klávesnice, vertikální počítačové 
myši a výšku židle nastavit tak, 

aby předloktí mohli lehce položit 
na desku stolu a nezdvihali 
při tom ramena. Důležité je 

pravidelné protahování. Nejdéle 
po půl hodině je dobré se 

zdvihnout a protáhnout se nebo 
se projít. U manuálně pracujících 

je obtížné se stereotypním 
pohybům vyhnout, přesto lze 

poskytnout některá doporučení 
– při zdvihání těžších břemen 

nepřetěžovat záda a využít oporu, 
široký dřep, nákrok a podobně, 
snažit se střídat směr zatížení 

a opět se pravidelně protahovat. 
Bolesti ve svalech nebo kloubech 

není dobré ignorovat a před 
zvýšenou zátěží není vhodné 
užívat analgetika. Bolest má 

ochrannou funkci a informuje, že 
hrozí riziko vážného poškození, 

třeba přetržení vazu či svalu. 
Pomocí pro manuálně pracující 

nebo intenzivně sportující osoby 
mohou být kolagenové přípravky, 

lidem v kancelářích zase může 
prospět zvýšený přísun hořčíku 

a vitamínu D. Ale každý člověk je 
individualita a je obtížné dávat 

univerzální rady, proto je ideální 
se poradit s odborníkem.

gynaecological operations, disorders and weakening of the function 
of the pelvic floor muscles, or incontinence. There’s also therapy of 
certain types of functional sterility using the Ludmila Mojžíšová 
method. And of course, physiotherapy can also help men after 
prostate surgery,” she adds. In elderly people it contributes not only 
to maintaining their mobility, but also in improving balance, muscle 
co-ordination and other important areas.

SEVERAL EFFECTIVE METHODS

When commencing therapy, physiotherapists conduct a general or 
targeted examination of the musculoskeletal system, including 
determination of the patient’s medical history. This includes 
examination of standing, walking, spine and joint mobility, muscle 
strength, truncated and weakened muscle groups, basic motor 
stereotypes and other applicable functional examinations. “The aim 
is to help the client find the potential sources of the complaints. On 
the basis of the finding, individual physiotherapy is performed. In 
order to be able to conduct an accurate evaluation of the examined 
function, the physiotherapist needs to see and feel, and thus to 
examine the part of the body in question by touch. As a result, the 
client undergoes the initial examination wearing only underwear. It’s 
advisable for clients to reckon with this, and to choose underwear 
they feel comfortable in,” advises Petra Švarcová. Based on the 

examination, the physiotherapist 
compiles a “physiotherapy plan”, 
which is implemented with the aid of 
movement, manual or physical 
therapy. A range of approaches and 
methods are used in individual 
physiotherapy, for example manual 
mobilisation techniques, soft 
techniques of the muscles, skin, 
ligaments, fasciae (muscle sheaths) 
and other physiotherapeutic methods 
– for example according to Brügger, 
McKenzie, Mojžíšová, Vojta, dynamic 
neuromuscular stabilisation according 
to Kolář, ACT and sensorimotor 
exercises on unstable surfaces such 
as balancing aids, segments or foam 
cushions. “The physiotherapist 
chooses the approach on the basis of 
prior examination, according to its 
suitability for the specific client and his 
or her complaints. Therapy also 
covers the recommendation of 
appropriate compensatory exercises, 

v těhotenství, protože jim může pomoci v případě bolestí zad či v pří-
pravě na porod, funguje i poporodní fyzioterapie pánevního dna. „Fy-
zioterapeutická péče pomáhá řešit také zdravotní obtíže spojené 
s menopauzou – osteoporózu, stavy po gynekologických operacích, 
poruchy a oslabení funkce svalů pánevního dna nebo inkontinenci. 
Existuje i terapie některých druhů funkční sterility metodou paní Moj-
žíšové. Ovšem fyzioterapie může pomoci také mužům po operaci 
prostaty,“ dodává. U osob vyššího věku prospívá nejenom k udržení 
pohyblivosti, ale rovněž v rámci zlepšení rovnováhy, svalové souhry 
a v dalších důležitých oblastech.

MNOHO EFEKTIVNÍCH METOD

Fyzioterapeuti při zahájení terapie provádějí celkové či cílené vyšetření 
pohybového aparátu včetně zjištění anamnézy klienta. Součástí je 
vyšetření stoje, chůze, hybnosti páteře i kloubů, svalové síly, zkráce-
ných a oslabených svalových skupin, základních pohybových stereo-
typů, případně další funkční vyšetření. „Cílem je pomoci klientovi najít 
potenciální zdroje obtíží. Na základě zjištění se provádí individuální 
fyzioterapie. Aby mohl fyzioterapeut dobře zhodnotit vyšetřované 
funkce, potřebuje vidět i palpovat, tedy pohmatem vyšetřovat danou 
část těla, úvodní vyšetření proto probíhá u klienta vysvlečeného 
do spodního prádla. Je dobré, když s tím klient počítá a vybere si tako-
vé, v němž se cítí komfortně,“ radí Mgr. Petra Švarcová. Na základě 
vyšetření fyzioterapeut stanovuje tzv. fyzioterapeutický plán, který 
realizuje pomocí pohybové, manuální či fyzikální terapie. Při individu-
ální fyzioterapii se využívá řada přístupů a metod, například manuální 
techniky mobilizace, měkké techniky svalů, kůže, vaziva, fascií (obaly 
svalů) i další fyzioterapeutické metody – třeba dle Brüggera, McKen-
zieho, Mojžíšové, Vojty, dynamická neuromuskulární stabilizace dle 
Koláře, ACT a senzomotorické cvičení na labilních plochách, jako jsou 
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balanční pomůcky, úseče či pěnové 
podložky. „Výběr přístupu provádí fy-
zioterapeut na základě předchozího 
vyšetření podle vhodnosti pro konkrét-
ního klienta a jeho potíže. Součástí 
terapie je také doporučení vhodných 
kompenzačních cvičení, pohybových 
aktivit nebo ergonomické poradenství, 
například úprava pracovního prostředí,“ 
upřesňuje. Nejúčinnějším přístupem je 
ten, který je pro klienta srozumitelný 
a je schopný v něm na základě doporu-
čení pokračovat doma, protože úspěch 
fyzioterapie závisí z velké části právě 
na aktivním přístupu klienta a pravidel-
ném provádění doporučených cvičení. 

ZKUŠENÝ TÝM DOKÁŽE 
POMOCI 
O klienty Programu Health Plus aktuál-
ně pečuje 7 vysokoškolsky vzdělaných 
fyzioterapeutek a mohou využít také 
služby zkušeného a odborně školené-
ho maséra. „Fyzioterapie probíhá 
v krásném prostředí rekonstruované 
historické Vily Nový Smíchov, kde 
máme k dispozici tři skvěle vybavené 
ordinace s mnoha užitečnými pomůc-
kami na cvičení. Nejčastěji používa-
ným nástrojem jsou však ruce fyziote-
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A considerable role in the 
development of complaints 

with the musculoskeletal 
system is played by unsuitable 

ergonomic conditions in the 
workplace, and as a result 
people working in offices 
should take care to adjust 

their working environment. For 
example, it is advisable not to 
sit in a contorted position, to 
use anatomically optimised 
chairs, keyboards, a vertical 
computer mouse, and adjust 
the height of the chair so that 

the forearms can rest easily on 
the desk top without raising 
the shoulders. It’s important 
to ensure regular stretching. 

After half an hour at most 
it’s a good idea to get up and 

stretch or walk about. For 
manual workers it’s difficult to 
avoid motor stereotypes, but 

even so it’s possible to provide 
certain recommendations 
– when lifting heavy loads 
don’t overburden the back 
and use a support, squat 

wide, place one foot forward 
and so on, try to alternate the 
direction of the load and again 

stretch regularly. Pain in the 
muscles or joints shouldn’t 
be ignored, and so it’s not 
suitable to use analgesics 

before lifting a heavy weight. 
Pain has a protective 

function, and it informs us 
that there’s a risk of serious 

damage such as tearing 
of ligaments or muscles. 

Help for manual workers or 
people engaging in intensive 

sports can be provided by 
collagen preparations, while 
office workers may benefit 

from an increased supply of 
magnesium and vitamin D. But 

everyone’s an individual and 
it’s difficult to give universal 

advice, so the ideal solution is 
to consult a specialist.

mobility activities or ergonomic 
consultancy, for example adjustment 
of the working environment,” she 
specifies. The most effective approach 
is one that is understandable for the 
client, who can then continue to apply 
it at home on the basis of the 
recommendations, because the 
success of physiotherapy is 
dependent to a large extent precisely 
on an active approach on the part of 
the client, and on regular performance 
of the recommended exercises. 

AN EXPERIENCED TEAM 
CAN PROVIDE HELP 
Physiotherapy care at Program Health 
Plus is currently provided by 
7 university educated physiotherapists, 
and clients can also make use of the 
services of an experienced and 
professionally trained masseur. 
“Physiotherapy takes place within the 

superb setting of the reconstructed historical Nový Smíchov villa, 
where we have three state-of-the-art surgeries at our disposal, 
equipped with several useful exercise aids. However, the tool most 
often used is the physiotherapist’s hands,” relates Petra Švarcová. 
The uses of physiotherapy are very broad – from prevention, via 
addressing painful conditions and functional disorders of the 
musculoskeletal system, to restoring functions after injuries or 
operations. It is suitable also as compensation in cases where the 
musculoskeletal system is overburdened by an uneven physical 
workload, intensive sport or other activities. Our physiotherapists can 
provide effective help, and moreover they teach clients how to 
correctly strengthen neglected muscles and re-learn entrenched 
patterns of movement which lead to the onset of complaints. “In 
co-operation with our doctors and reception we try to offer clients an 
appointment for a physiotherapy session at the earliest possible 
opportunity, and we’re working actively on shortening waiting times 
also for example by the fact that we’ve expanded our physiotherapy 
team and started offering group training sessions,” adds the 
physiotherapist. If clients wish to undergo complete 
physiotherapeutic diagnosis and therapy, an examination and referral 
from a personal doctor or specialist is required. If they only want to 
receive physiotherapy consultation, for example in the case of 
a suitable exercise regime, compensation in sport or regarding 
ergonomics at work, no prior medical examination is necessary.  

rapeuta,“ říká Mgr. Švarcová. Využití 
fyzioterapie je velice široké – od pre-
vence přes řešení bolestivých stavů 
a funkčních poruch pohybového apa-
rátu až po obnovení funkce po úrazech 
či operacích. Je vhodná i jako kom-
penzace v případech, kdy je pohybový 
aparát přetěžován jednostrannou pra-
covní zátěží, intenzivním sportem či 
dalšími činnostmi. Naše fyzioterapeut-
ky dokážou účinně pomoci a navíc 
naučit klienty, jak mohou správně posi-
lovat zanedbané svaly a přeučit zaběh-
lé pohybové vzorce, které vedou 
ke vzniku obtíží. „V součinnosti s lékaři 
a recepcí se snažíme, aby byl termín 
na fyzioterapii klientům nabídnut v nej-
bližším možném termínu, na zkrácení 
doby aktivně pracujeme třeba i tím, že 
jsme rozšířili náš fyzioterapeutický tým 
a začali nabízet rovněž skupinové cvi-
čení,“ doplnila fyzioterapeutka. Pokud 
klienti chtějí absolvovat fyzioterapeu-
tickou diagnostiku a terapii, je zapotře-
bí vyšetření a doporučení od osobního 
lékaře či specialisty. Pokud chtějí ab-
solvovat jen fyzioterapeutickou kon-
zultaci třeba v případě vhodného pohy-
bového režimu, kompenzací při sportu 
či v otázce ergonomie práce, není 
předchozí lékařské vyšetření nutné.  

Rozhovor 
s Mgr. Švarcovou 

na webu:
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MASÁŽE PRO ZDRAVÍ
MASSAGES FOR HEALTH

specific effects and all positively 
influence the patient’s physical and 
psychological condition. Although 
most masseurs are reluctant to 
perform massages on pregnant 
women, Pavel Straka is an exception. 
“A massage can’t do any harm if it’s 
performed with knowledge of the 
matter in question. And at the same 
time it can provide women with 
a great deal of relief,” he states. The 
female body changes during 
pregnancy, which are accompanied 
by pains in the back, shoulders and 
legs. However, this suffering is often 
unnecessary, because these pains 
can be alleviated by massage, and 
so women don’t need to suffer in 
silence. The massage is focused on 
the most burdened areas and 
adapted to the stage of pregnancy. It 
supports blood circulation, regulates 
blood pressure and pulse and calms 
the mother and unborn child. 

REKONDIČNÍ MASÁŽ posiluje 
krevní oběh, uvolňuje 

přetížené svaly a prokrvuje 
kůži. Stimuluje odtok lymfy. 

Podporuje regeneraci 
a detoxikaci organismu 
a zmírňuje bolesti hlavy. 

MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY 
pomáhá léčit záněty kloubů, 

prospívá při hojení svalů, bolesti 
zad i šíje, uklidňuje nervový 

systém, uvolňuje stres, zlepšuje 
koncentraci a má i další účinky. 

MASÁŽ ČÍNSKÝMI BAŇKAMI 
podporuje cirkulaci krve, 

látkovou výměnu a detoxikaci, 
stimuluje imunitu. Zmírňuje 
či odstraňuje bolest páteře, 
hlavy, kloubů, svalů, vazů 

i revmatické bolesti. 

ZEN TOUCH SHIATSU 
nastartuje regeneraci a podpoří 
detoxikaci. Pomáhá při bolesti 
zad, kloubů, hlavy i vnitřních 

orgánů, blokádách a poruchách 
hybnosti, vyčerpání 

i neurastenických potížích. 

LYMFATICKÁ MASÁŽ zlepšuje 
lymfatický oběh a látkovou 

výměnu, napomáhá při 
detoxikaci a regeneraci, 

zlepšuje imunitu, prospívá při 
tělních otocích, migrénách či 

při celulitidě.

Terapeutické masáže mají prospěšný vliv 
při bolestech různých částí 

pohybové soustavy i při rekonvalescenci po operaci nebo úrazu. 
„Masážní procedury dokážou podpořit rehabilitaci a nastartovat 
regeneraci, protáhnout a okysličit svaly, zlepšit krevní oběh a mají 
i jiné přínosné účinky. Proto jsou vynikajícím doplňkem komplexní 
léčby pohybového aparátu i prostředkem pro prevenci problémů,“ 
vysvětluje masér Pavel Straka z Programu Health Plus. Nejčastější-
mi obtížemi, jež masáže pomáhají napravit, jsou bolesti zad, zablo-
kovaná nebo vychýlená žebra a obratle, bolesti rukou, ramene či tzv. 
tenisový loket, přetížené svaly nebo zkrácené šlachy, zablokovaný či 
zatuhlý krk a další potíže. 

Therapeutic massages have a beneficial 
effect on pains in various 

different parts of the musculoskeletal system, and are also 
frequently used during convalescence following an operation or 
injury. “Massage procedures are able to support rehabilitation and 
trigger the regeneration process, stretch and oxygenate muscles, 
improve blood circulation, and have a range of other propitious 
effects. As a result they represent an excellent supplement to 
comprehensive therapy of the musculoskeletal system, as well as 
a means of preventing problems,” explains masseur Pavel Straka 
from Program Health Plus. The most common complaints that 
massages help to correct are back pains, blocked or misaligned 
ribs and vertebrae, pains in the arms and shoulders or “tennis 
elbow”, overburdened muscles or contracted tendons, blocked or 
stiff neck and other complaints. 

YOU DON’T NEED TO SUFFER IN SILENCE

Massaging can help almost everyone. “For most complaints I use 
a classic reconditioning massage, i.e. a Swedish sports massage, 
which is one of the most effective techniques that can be used,” 
asserts Pavel Straka. He also performs massages with lava stones 
and Chinese bulbs, Zen Touch Shiatsu, lymphatic massages and 
massages for pregnant women. Each of the methods has its own 

Bolestivé tělesné stavy lze často odstranit nebo výrazně omezit díky masážním  
technikám. / It’s often possible to completely rectify or substantially alleviate painful 

physical conditions with the aid of massage techniques.

  LUCIE KOCOURKOVÁ       MICHAL LINHART
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POMÁHÁ DĚTEM I SENIORŮM

Masážní techniky pomáhají také dětem, které mohou bolet svaly 
kvůli rychlému růstu kostí. Prospívají i seniorům, u nichž podporu-
jí celkové prokrvení těla a regeneraci ochablých svalů. „Ne každé-
ho seniora lze masírovat. Někteří mají kožní změny ve formě bra-
davic a znamínek, přes které nelze masírovat. Ale u většiny to 
možné je a má to na jejich tělo prospěšný vliv,“ potvrzuje masér. 
Masážní techniky však mají kontraindikace, jež znemožňují apli-
kaci masáže. Například pokud člověk trpí infekčním onemocně-
ním, onkologickou chorobou, má horečnatý stav, kožní vyrážku 
a otevřenou či hnisající ránu. „Do kontraindikací spadají i další 
faktory. Proto je zásadní, aby klienti zdravotní stav vždy konzulto-
vali s masérem, který jim doporučí nejvhodnější masážní meto-
du,“ upozorňuje.

MAXIMÁLNÍ EFEKT PRO ZDRAVÍ

Klienti v programu Diamant a Safír mohou masáže využívat zdarma, 
ostatní za poplatek. Při první návštěvě je klíčová diagnostika, proto-
že podle zdravotního stavu je často nutné upravit proceduru. Masér 
doporučí optimální techniku, navíc do ní může zapojit přínosné po-
stupy z jiných metod. „Délka masáže (30/60/90 minut) záleží na do-
mluvě, stejně jako použitý tlak, který přizpůsobuji požadavkům. Jde 
o to, aby masírování bylo co nejpříjemnější a zároveň přineslo žá-
doucí výsledek,“ konstatuje Pavel Straka. Aby masáže poskytly 
co největší užitek, je důležitá pravidelnost, kterou lze 
docílit maximálního efektu pro dlouhodobé zdraví.  

Celý rozhovor s masérem Pavlem Strakou  
najdete na webu Programu Health Plus.

HELP FOR CHILDREN 
AND SENIORS
Massage techniques can also help 
children, who may suffer from 
muscle pain due to the rapid 
growth of their bones. They also 
benefit senior citizens, in whom 
they support overall blood 
circulation and regeneration of 
flaccid muscles. “It isn’t possible 
to massage all seniors. Some 
have dermatological changes in 
the form of warts and moles, 
which it isn’t possible to massage 
over. But in most cases it is 
possible, and it has a beneficial 
effect on the body,” confirms the 
masseur. However, massage 
techniques do have 
contraindications which prevent 
their application, for example if 
a patient is suffering from an 
infectious or bacterial disease, an 

RECONDITIONING MASSAGE 
strengthens blood circulation, 

relaxes overstressed 
muscles and ensures blood 
perfusion of the skin. It also 
stimulates lymph drainage, 
supports regeneration and 

detoxification of the organism 
and relieves headaches. 

LAVA STONES MASSAGE helps 
treat joint inflammations, is 

beneficial for healing muscles, 
back and neck pain, calms the 

nervous system, relieves stress, 
improves concentration and has 

a range of other effects. 

CHINESE BULB MASSAGE 
supports blood circulation, 
substance replacement and 

detoxification, and stimulates 
immunity. It alleviates or 

removes pain in the spine, head, 
joints, muscles, ligaments and 

rheumatic pains. 

ZEN TOUCH SHIATSU triggers 
regeneration and supports 
detoxification. It helps with 

pains of the back, joints, head 
and internal organs, blockages 

and disorders of motility, 
exhaustion and neurasthenic 

complaints. 

LYMPHATIC MASSAGE improves 
lymphatic circulation and 

substance replacement, helps 
detoxification and regeneration, 

improves immunity, and is 
beneficial for bodily swellings, 

migraines or cellulite.

NENÍ NUTNÉ ZBYTEČNĚ 
TRPĚT
Masírování může pomoci téměř 
každému. „Na většinu obtíží využí-
vám klasickou rekondiční masáž, tj. 
švédskou sportovní masáž, která je 
jednou z nejúčinnějších technik, již 
(4.p.) lze využít,“ tvrdí. Provádí 
i masáže lávovými kameny a čín-
skými baňkami, Zen Touch Shiatsu, 
lymfatickou masáž a masáže pro 
těhotné ženy. Každá z metod má 
specifické účinky a všechny pozi-
tivně ovlivňují tělesný i duševní 
stav. Provádět masáže těhotným 
ženám se většina masérů obává, 
Pavel Straka je výjimkou. „Masáž 
nemůže uškodit, když se provádí se 
znalostí věci. Zato může ženám 
velmi ulevit,“ tvrdí. Ženské tělo se 
během gravidity mění, což je do-
provázeno bolestí zad, ramen a no-
hou. Trápení je přitom často zby-
tečné, protože bolesti lze masáží 
uvolnit a ženy nemusejí zbytečně 
trpět. Je zaměřena na nejvíce zatí-
žené partie a přizpůsobena stádiu 
těhotenství. Povzbuzuje krevní 
oběh, upravuje krevní tlak i tep 
a uklidňuje matku i dítě. 

oncological disorder, a febrile condition, a skin rash, an open or 
septic wound. “Contraindications also include other factors. As 
a result it’s essential for clients always to consult the masseur 
on their physical condition beforehand, so that the masseur 
can recommend the most appropriate method of massage,” he 
cautions.

MAXIMUM EFFECT FOR HEALTH

Clients in the Diamond and Sapphire programmes can make 
use of massages free of charge, other clients for a fee. At the 
first visit diagnosis is of key importance, because it is often 
necessary to adjust the procedure according to the patient’s 
condition of health. The masseur will recommend the optimal 
technique, and in addition may also incorporate beneficial 
procedures from other methods. “The length of the massage 
(30/60/90 minutes) depends on the agreement with the patient, 
as does amount of pressure used, which is adapted to the 
patient’s needs. It’s about ensuring that massaging is as 
pleasant as possible, while at the same time bringing the 
desired result,” states Pavel Straka. For massages to be as 
beneficial as possible it’s important to ensure regularity, 
through which it’s possible to provide the maximum effect for 
long-term health.  
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Stovky tisíc lidí v ČR řeší stejnou otázku – jak se po onemocnění covidem vrátit do kondice 
a začít aktivně sportovat. Poradíme 7 kroků, kterých je užitečné se držet…

  LENKA KABELÁČOVÁ       MICHAL LINHART, ISTOCKPHOTO.COM

Rekonvalescence po covidu-19 
má u dětí stejnou podobu jako 
u dospělých. Její délka je velmi 

individuální. Rodičům doporučuji 
s rekonvalescencí nespěchat, dítě 
průběžně sledovat a do běžného 
režimu a ke sportovní zátěži ho 
vracet postupně. U pohybových 

aktivit je vhodné začít s krátkými 
procházkami a pokud je dítě 

dobře zvládá, lze postupně zařadit 
další běžné aktivity. Pro podporu 

rekonvalescence jsou kromě 
vyvážené zdravé stravy užitečné 

vitamíny C, D a betaglukany.

Pokud se rodičům na stavu 
dítěte cokoliv nezdá, je nejlepší 
se poradit s pediatrem. Rodiče 
upozorňujeme hlavně na dva 
stavy, které byly v souvislosti 

s covidem-19 u dětí popsány. Jde 
o PIMS-TS a Long-COVID. PIMS-
TS je multisystémová zánětlivá 

MUDr. BARBORA 
BRHLÍKOVÁ,
vedoucí lékařka 
oddělení pediatrie

Virová choroba covid-19 je zákeřná, protože nelze 
předpovědět, jaký bude mít průběh ani to, jak 

dlouhá a náročná bude rekonvalescence. „Podoba nemoci je 
u mnoha lidí abnormální. U zdravých má někdy nečekaně těžký 
průběh a u pacientů, u nichž bychom čekali komplikace, může být 
průběh bez obtíží. S rekonvalescencí je to podobné,“ upozorňuje 
vedoucí lékařka Programu Health Plus MUDr. Kateřina Bičíková. 
Není ani zřejmá souvislost mezi průběhem choroby a průběhem 
rekonvalescence. Někteří lidé s lehkým průběhem se potýkají 

s postcovidovými obtížemi. A jedinci, 
kteří byli s covidem hospitalizováni, 
se z nemoci někdy rychle zotaví. „Je 
to opravdu individuální. Mezi klienty 
máme i zdatné sportovce, kteří ne-
stonali nijak těžce, a přesto se po co-
vidu cítili fyzicky na dně. Byli na tom 
nezřídka hůř než lidé, kteří nesportují. 
To je ukázka, jak je průběh rekonva-

HOW TO RESUME SPORTING ACTIVITY AFTER COVID
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3. ZAČÍT S AKTIVNÍM POHYBEM

Délka rekonvalescence a rekondice je individuální a nezáleží jen 
na průběhu choroby. Někteří lidé se vrací do kondice rychle, u ji-
ných přetrvávají komplikace – dechové problémy, dušnost při ná-
maze, bušení srdce, malátnost, únava, nevýkonnost i další obtíže. 
„Je důležité, aby se lidé postupně vraceli k aktivnímu pohybu. Nej-
lepší je začít chůzí, protože při ní lze nejsnáze kontrolovat zátěž, jak 
rychle jdete, jak daleko, po rovině, či do kopce. A je dobré si hlídat 
tep. U starších a málo zdatných by se měl pohybovat kolem 115–
120 pulsů za minutu. U mladších a zdatnějších do 130 pulsů 
za minutu,“ radí MUDr. Bičíková. Pro měření tepu je možné využít 
chytré hodinky či ho lze změřit na zápěstí. Uprostřed pod zápěstím 
běží šlachy a žíly a vedle je hrana kosti. Mezi těmito body je tepna 
a přitisknutím palce lze puls nahmátnout. Stačí ho počítat 15 vte-
řin, výsledek vynásobit čtyřmi a zjistit minutový puls. „Pokud člo-
věka při chůzi omezí dušnost či únava nebo se tep blíží doporuče-
né hranici, je vhodné zpomalit,“ dodává.

4. POSTUPNĚ ZVYŠOVAT ZÁTĚŽ

Když lidé zvládají bez obtíží chůzi větší rychlostí a na delší vzdá-
lenost, lze postupně přidávat na náročnosti. „Například střídat 
chůzi a klus, tedy jogging či indiánský běh. Ale pořád by si měli 
hlídat tep. Když se u toho cítí dobře a nemají problémy s dechem 
ani únavou, mohou sednout na kolo či běžet delší vzdálenost,“ 
doporučuje lékařka. Přínosným pohybem může být i plavání, ale 
je nutné dát pozor, aby člověk neprochladl, to může způsobit 
další potíže. „Přes nenáročný pohyb se lidé postupně mohou 
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lescence nepředpověditelný,“ konsta-
tuje vedoucí lékařka. 

1. VYLOUČIT NÁSLEDKY 
NEMOCI
Již od roku 2020 osobní lékaři radí 
klientům, jak se mohou po covidu 
dostat zpět do formy. A upozorňují, 
že rekonvalescenci není radno pod-
ceňovat. „Po prodělání jakékoli viro-
vé nemoci v těle probíhá řada pro-
cesů, které mohou produkovat látky 
působící na různé části organismu, 
jež brzdí fungování vnitřních struk-
tur a orgánů. Po vyléčení je nutné 
počkat, než se v těle vše znormali-
zuje,“ říká MUDr. Bičíková. Lékaři 
proto u klientů provádějí různá vy-
šetření – sedimentaci a krevní ob-
raz, testy funkce jater, ledvin, někdy 
i štítné žlázy, klinické vyšetření, 
v případě potřeby rentgen hrudníku 
a echokardiografii srdce, u vybra-
ných skupin i další testy. „Cílem je 
zjistit, zda se po covidu neprojevují 
pozdní následky či orgánové kom-
plikace,“ vysvětluje. Kromě toho 
lékaři radí i zásady pro rekonva-
lescenci, protože jejich dodržení 
ovlivní, jak rychlé a úspěšné zotavo-
vání bude.

2. ZAŘADIT ZDRAVOU 
STRAVU
Základem rekonvalescence po jaké-
koli nemoci je čas, mírný režim 
s dostatkem odpočinku a pestrá, 
lehká a vyvážená strava s hojností 
bílkovin, vitamínů a minerálů. Dle 
MUDr. Bičíkové je vhodné vynechat 
„prázdné“ kalorie z brambůrků 
a dortíků. Místo toho zařadit čers-
tvou zeleninu, ryby, pohanku obsa-
hující prospěšné rutosidy a luštěni-
ny jako bohatý zdroj vlákniny, mine-
rálů a stopových prvků. „Ze všech 
poznatků a klinických zkušeností lze 
říci, že průběh covidu kromě dalších 
faktorů ovlivňuje nedostatek vitamí-
nu D. Jeho dodávání do organismu 
je významné pro lehčí průběh ne-
moci i rychlou rekonvalescenci. Pro 
podporu zotavení jsou prospěšné 
také imunoglukany či betaglukany,“ 
podotýká hlavní lékařka. 

The viral infection Covid-19 is a treacherous 
illness because it is not possible to 

predict what kind of course it will have, or how long and arduous 
recovery will be. “The form of the illness is abnormal in a lot of 
people. In healthy individuals it sometimes has an unexpectedly 
severe course, and in patients in whom we’d expect complications 
the course may be mild. The same applies to convalescence,” 
cautions Dr. Kateřina Bičíková, head physician at Program Health 
Plus. Some people who have experienced a mild course 
nonetheless encounter post-Covid complications, while individuals 
who have been hospitalised with Covid sometimes recover quickly 
from the illness. “It really is individual. Our clients include adept 
sportspeople who didn’t suffer at all severely during the illness, but 
nevertheless felt physically decimated after Covid. In many cases 
they were worse off than people who don’t engage in sport. This is 
an example of how the course of recovery can be unpredictable,” 
states the head doctor. 

reakce organismu v souvislosti 
s infekcí SARS-CoV-2. Vyskytuje 

se u malého procenta dětí asi 
2–6 týdnů po nemoci. Může se 
projevovat horečkou, vyrážkou, 

bolestmi břicha, průjmy, 
zvracením, zarudlými spojivkami 
či zvětšenými uzlinami. U PIMS-
TS je nutná hospitalizace, proto 

je při výskytu těchto příznaků 
u dítěte potřeba rychle vyhledat 

lékaře. 

Long-COVID může vyvolávat 
zvýšenou únavu, bolesti hlavy, 

zadýchávání, pocit tlaku 
na hrudi, motání hlavy a obtíže 
mohou přetrvávat řadu týdnů 
až měsíců po vyléčení covidu. 
U našich dětských klientů se 

naštěstí s long-COVIDem moc 
nesetkáváme. Ale v případě 

potřeby máme k dispozici řadu 
dětských specialistů od plicního 

lékaře přes neurologa až 
po fyzioterapeutku.

Hundreds of thousands of people in the Czech Republic are 
facing the same issue – how should they get back in condition 

and start with active sporting activity after recovering from 
Covid? We advise you of 7 steps that it’s useful to stick to… 

1. EXCLUDE AFTER-
EFFECTS OF THE 
ILLNESS

Since 2020 general practitioners have 
been advising clients on how they can 
regain their fitness after Covid. And they 
caution that it’s not wise to 
underestimate the importance of 
convalescence. “After suffering from 
any viral infection, a series of processes 
take place in the body which may 
produce what’s known as “factors”. 
These are substances that act on 
various parts of the organism, which 
retard the functioning of internal 
structures and organs. After recovery 
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posílení bránice, zvětšení objemu plic i v dalších směrech. „Uži-
tečné je třeba dechové cvičení ve formě hlubokého dýchání či 
cvičení dýchání proti odporu, kdy člověk vydechuje do pomůcky, 
jež při výdechu klade odpor a udržuje dýchací cesty otevřené 
delší dobu,“ popisuje lékařka. Nejjednodušší pomůckou je nafu-
kovací dětský balónek. Jeho nafukováním si člověk trénuje brá-
nici i pomocné dýchací svaly. „Bránice je hlavním dýchacím 
svalem a díky jejímu posílení lze zvýšit pracovní kapacitu plic až 
o 1 litr, což je poznat na výkonnosti,“ doplňuje. Naši klienti mo-
hou využít péče fyzioterapeutek, jež se věnují respirační fyziote-
rapii a klienty mohou naučit vybraná cvičení i poradit nejvhod-
nější pomůcky. Poliklinika navíc spolupracuje s Rehabilitačním 
ústavem v Kladrubech, který nabízí online instruktáže decho-
vých cvičení.

6. POSLOUCHAT SVÉ TĚLO

Důležité je věnovat pozornost signálům, jimiž tělo může varovat, že 
ještě není na konkrétní činnost připraveno a nadměrně ho přetěžuje. 
„Varovné projevy jsou po covidu stejné jako u jiných chorob – rychlé 
unavení se, pocení i při banálních činnostech, zrychlená srdeční 

akce, dušnost při námaze a dechová 
intolerance, kdy se člověk snadno 
zadýchá,“ upřesňuje MUDr. Bičíková. 
V tu chvíli je nutné aktivitu ukončit, 
dopřát si odpočinek a potom se věno-
vat méně náročné činnosti. Podceňo-
vání příznaků může vyvolat zdravotní 
problémy, a to i chronického charak-
teru. Za některých okolností se může 
vyvinout plicní fibróza s omezením 
funkce plic. A může to vést i ke stavu 
cor pulmonale – hypertrofii pravé 
srdeční komory. „Člověku se může 
stát, že nebude schopen aktivního 
sportu, zvládne jen základní činnosti 
a pouze s průběžným odpočinkem. 
V extrémním případě může nastat 
akutní selhání plicního oběhu a smrt,“ 
varuje lékařka. Proto by lidé měli do-
držet doporučení lékaře, naslouchat 
tělu a zbytečně neriskovat. 

complaints. “It’s important for people 
to return gradually to active exercise. 
The best to begin with is walking, 
because during this activity it’s 
easiest to control the demands you 
place on yourself, how fast you’re 
going, how far, on a flat surface or 
uphill. And it’s good to monitor your 
pulse. In older and less physically fit 
people it should be within the range of 
115–120 beats per minute. In younger 
and fitter people up to 130 beats per 
minute,” advises Dr. Bičíková. You can 
measure your pulse with the aid of 
a smart watch, or on your wrist. In the 
middle beneath the wrist are tendons 
and veins, and next to them is the 
edge of the bone. Between these 
points is the artery, and by pressing 
your thumb here you can check your 
pulse. All you need is to count 
15 seconds and multiply the result by 
four to get your heart rate. “If you feel 
breathless or tired when walking, or if 
your pulse is close to the 
recommended limit, then it’s 
advisable to slow down,” she adds. 

4. GRADUALLY INCREASE 
THE LOAD
Once people are able to walk at 
greater speeds and distances 

Dr. BARBORA BRHLÍKOVÁ,
Head doctor, department 
of paediatrics

Convalescence after Covid-19 
takes the same form in children 
as it does in adults. Its length is 

highly individual. I recommend that 
parents don’t rush with recovery, but 
continuously monitor their children 

and return them to their regular 
regimen and sporting activity 

gradually. In physical activities it’s 
suitable to begin with short walks, 

and if they manage it well these can 
be gradually added to with other 
ordinary activities. In addition to 
a balanced, healthy diet, vitamins 

C and D and beta-glucans are useful 
to support convalescence.

If parents have any uncertainties 
about their child’s condition, it’s 
best to consult a paediatrician. 
We mainly notify parents of two 

conditions which have been noted 

propracovat ke sportům, jimž se 
věnovali před nemocí. Zpočátku je 
lepší zvolit menší intenzitu a po-
stupně přidávat na náročnosti. Ale 
neměli by dělat to, u čeho se rychle 
unaví, příliš zadýchají či nezvykle 
zpotí,“ doplňuje. Tím dává tělo naje-
vo, že tuto námahu ještě nezvládá. 
S rekondicí po covidu mívají někdy 
problém i vrcholoví sportovci. Při 
pociťování varovných signálů je 
proto vhodné zbrzdit intenzitu a spíš 
trénovat častěji, s menší náročností 
a hlídat si tepovou frekvenci.

5. ZKUSIT DECHOVÁ 
CVIČENÍ
Rekonvalescenci mohou podpořit 
dechová cvičení, která pomáhají 
při zvýšení síly dýchacích svalů, 

it’s necessary to wait until everything is normalised in the body,” states 
Dr. Bičíková. As a result doctors conduct various examinations on 
clients – sedimentation and blood count, tests of liver and kidney 
function, sometimes also thyroid gland, clinical examination, in case of 
necessity also X-ray of the chest and echocardiography of the heart, 
and in selected groups also further tests. “The aim is to determine 
whether late after-effects or organ complications are manifesting 
themselves after Covid,” she explains. In addition, doctors advise 
patients on principles to abide by for convalescence, because 
adherence to them influences how fast and successful recovery will be.

2. ENSURE A HEALTHY DIET

The foundation of recovery after any illness is time, a calm regimen 
with sufficient rest and a varied, light and balanced diet with plenty of 
protein, vitamins and minerals. According to Dr. Bičíková, it is suitable 
to avoid the “empty” calories contained in crisps and cakes. Instead 
of this she advises patients to eat fresh vegetables, fish, buckwheat 
containing nutritious rutosides and pulses as a rich source of fibre, 
minerals and trace elements. “Based on all the available knowledge 
and clinical experiences, we can state that among other factors the 
course of Covid is influenced by a deficiency of vitamin D. The supply 
of this vitamin to the organism is important for a milder course of the 
illness and a faster convalescence. Immuno-glucans and beta-
glucans are beneficial in supporting recovery,” adds the head doctor.  

3. START TAKING ACTIVE EXERCISE

The length of convalescence and reconditioning is individual, and 
does not only depend on the course of the illness. Some people 
return to fitness quickly, others suffer from persistent complications 
– respiratory problems, breathlessness during exertion, heart 
palpitations, torpidity, fatigue, low performance and other 
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5. TRY BREATHING EXERCISES

Convalescence can be supported by breathing exercises, which help 
increase the strength of the respiratory muscles, strengthen the 
diaphragm, enlarge the volume of the lungs and aid recovery in other 
respects. “For example, it’s useful to perform breathing exercises in 
the form of deep breathing or by training resistance breathing, when 
you breathe into an aid that places resistance to exhalation and keeps 
the respiratory tracts open for a longer period of time,” describes the 
doctor. The simplest aid is an ordinary party balloon. By inflating it 
you can train your diaphragm and the auxiliary respiratory muscles. 
“The diaphragm is the main respiratory muscle, and by strengthening 
this it’s possible to increase the working capacity of the lungs by as 
much as 1 litre, which then has a visible effect on performance,” she 
adds. Our clients can make use of the services of physiotherapists 
who focus on respiratory physiotherapy, and can teach clients 
selected exercises and advise them on the most suitable aids. In 
addition, the clinic co-operates with the Rehabilitation Center in 
Kladruby, which offers online training of breathing exercises.  

6. LISTEN TO YOUR BODY

It’s important to pay attention to any signals your body might give to 
warn you that you’re not ready for a certain activity, and that it 
places excessive stress on you. “The warning signs after Covid are 
the same as with other illnesses – people get tired quicker, sweat 
even during ordinary activities, have an accelerated heart rate, suffer 
from breathlessness during exertion and from respiratory 
intolerance, when they easily become short of breath,” specifies 
Dr. Bičíková. At that moment it is necessary to stop the activity, take 
a rest and then devote yourself to less demanding activity. 
Underestimating the symptoms can cause health problems, 
including those of a chronic character. Under some circumstances 
pulmonary fibrosis may develop, restricting the function of the 
lungs. And it can also lead to the condition of cor pulmonale – 
hypertrophy of the right ventricle of the heart. “A person may 
become incapable of active sport and can manage only rudimentary 
activity, and even that only with continuous rest. In extreme cases 
acute failure of pulmonary circulation and death may occur,” warns 
the doctor. As a result, people should abide by the recommendations 
of their doctor, listen to their body and not take unnecessary risks.

7. DON’T UNDERESTIMATE THE SITUATION

“It might sometimes happen that during their convalescence people 
feel good, but then their complaints return, for example when they 
speed up their reconditioning preparation too much. If their 
condition worsens, it’s not a good idea to underestimate the 
situation, and people should rather contact their doctor, who’ll 
examine them or refer them to a specialised clinic,” states Dr. 
Bičíková. In the case of health problems, or when sporting 
individuals have difficulties regaining their fitness, personal doctors 
can ensure all the necessary examinations, and according to the 
findings they can recommend appropriate measures or treatment in 
co-operation with specialists. “In principle we’re able to compile 
a diagnosis, therapy and the necessary rehabilitation made to 
measure,” concludes the head doctor.  

7. NEPODCEŇOVAT 
SITUACI
„Někdy se může stát, že se lidé bě-
hem rekonvalescence cítí dobře, ale 
potom se potíže vrátí, třeba když příliš 
urychlí rekondiční přípravu. Pokud se 
stav zhorší, není dobré to podceňovat 
a raději kontaktovat lékaře, který je 
vyšetří či doporučí do specializované 
ambulance,“ uvádí MUDr. Bičíková. 
V případě zdravotních problémů nebo 
u sportujících lidí, kteří mají obtíže při 
návratu do formy, osobní lékaři zajistí 
veškerá potřebná vyšetření a podle 
nálezů mohou ve spolupráci se speci-
alisty doporučit vhodná opatření nebo 
léčbu. „V zásadě jsme klientům 
schopni sestavit diagnostiku, terapii 
i potřebnou rehabilitaci na míru,“ uza-
vírá hlavní lékařka.  

in connection with Covid-19 in 
children. These are PIMS-TS 
and Long-COVID. PIMS-TS is 
a multisystem inflammatory 
reaction of the organism in 
connection with infection 

with SARS-CoV-2. It occurs in 
a small percentage of children 
approximately 2–6 weeks after 

the illness. It may be accompanied 
with a fever, rash, abdominal pains, 
diarrhoea, vomiting, reddening of 
the conjunctiva or swollen lymph 
nodes. Hospitalisation is required 

in the case of PIMS-TS, and so 
it’s necessary to contact a doctor 
quickly if these symptoms appear. 

Long-COVID may be manifested 
in increased fatigue, headaches, 

breathlessness, a feeling of 
pressure on the chest, dizziness, 

and complaints may persist 
for a number of weeks or even 

months after recovery from 
Covid. Fortunately we don’t 

often encounter long-COVID in 
our child patients. But in case 

of need we have a range of 
paediatric specialists available, 
from a pulmonary doctor and 

neurologist to a physiotherapist.

without any problems, the level of 
difficulty can be increased. “For 
example, alternate walking and 
jogging. But people should still 
continuously monitor their pulse. 
When they feel comfortable with 
this activity and don’t have any 
problems with breathing or 
tiredness, they can get on their bike 
or run longer distances,” the doctor 
recommends. Another beneficial 
exercise might be swimming, but it’s 
necessary to take care not to get 
overly cold, since this can cause 
further problems. “From light 
exercise people can gradually work 
their way up to the sports they did 
before they were ill. At the beginning 
it’s best to choose low intensity and 
gradually make it more demanding. 
But people shouldn’t do anything 
that tires them out quickly, makes 
them excessively breathless or 
unusually sweaty,” she adds. These 
are signs that the body isn’t yet 
ready for such exertion. Even top 
athletes sometimes have problems 
recovering their fitness after Covid. 
If you feel any warning signs, it’s 
therefore suitable to lessen the 
intensity and instead train more 
often at a lower level of difficulty, 
and also monitor your heart rate. 
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April shall see the launch of this 
year’s spring exhibition of three 
highly talented visual artists, whose 
works have never before been 
exhibited together in the same 
location. The thematically uplifting 
exhibition offers views of unfamiliar 
worlds, exotic landscapes and an 
unusual insight into the life of 
fictional streets of Prague. Similarly 
as with the three previous 
exhibitions, works shall be available 
for sale. 

RHYTHM, STRUCTURE 
AND TIME
The first artist taking part in the new 
exhibition is Yvonne Vácha-Mané 
(born 1969), of Czech-Senegalese 
origin. She is a native of Prague and 
a graduate from Czech art schools, 
specifically the Václav Hollar Fine 
Arts Secondary School and the 
Academy of Arts, Architecture and 
Design. In addition to painting, 
illustration, graphics and design, she 
also focuses on acting and dance. 
Her works have been presented for 
example in the Portheimka and 

Poliklinika v rámci projektu Vita Bene připravila další zajímavou uměleckou expozici, která 
tentokrát představí tři výjimečné dámy českého uměleckého světa. / As part of the Vita Bene 

project, the clinic has prepared another attractive art exhibition, this time presenting three 
exceptional female personages of the Czech art world.

  JAN MÁLEK       MAGDALENA SCHNITZEROVÁ
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For many years, 
Program 

Health Plus has built up a reputation 
of creating a pleasant atmosphere in 
the clinic’s premises by exhibiting 
beautiful art, which calms the senses 
and helps reduce stress. “Last year 
we raised our approach to art to a 
higher level by preparing the original 
concept Vita Bene, which combines 
the clinic with a gallery exhibiting 
positive art. Now we’re holding the 
fourth exhibition. By doing so we’re 
giving clients the opportunity to see 
interesting and new faces of the 
Czech arts scene, and offering them 
the possibility of finding their own 
path to art, which leads them 
through the realm of fantasy to 
unexpected places and lightens their 
psychological load. The new 
exhibition is devoted precisely to 
these fantasy locations,” reveals 
gallery curator Magdalena 
Schnitzerová. Following the previous 
exhibitions by the acclaimed sculptor 
Eliáš Dolejší, the distinguished 
academic painter Petr Písařík and 
the renowned pair of artists Ivana 
Šrámková and Pavel Opočenský, 
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i na skupinové výstavě Towards 
a Black Testimony v Galerii Display. 
Aktuálně se chystá také expozice 
jejích výtvorů v Exhibition Radion 
Gallery v Amsterodamu. „Yvonne 
Vácha-Mané jedinečným způsobem 
pracuje s rytmem, strukturou, orna-
mentem a subjektivním vnímáním 
času. Ve většině jejích děl převažuje 
jasná barevnost a symbolika odkazu-
jící k africkému původu,“ přibližuje 
Magdalena Schnitzerová. Výstava 
v Programu Health Plus není její první 
zkušeností s uměním ve zdravotnic-
tví, dříve spolupracovala na zkrášlení 
prostor pražské nemocnice Motol. 

KRAJINY STVOŘENÉ 
Z FANTAZIE
Druhou umělkyní je další pražská 
rodačka, kreativní malířka a výtvarni-
ce Ludmila Smejkalová (*1979), ab-
solventka Akademie výtvarných 
umění v ateliéru malířství II. Vladimíra 

Program Health 
Plus je již 

dlouhá léta známý tím, že klientům 
zpříjemňuje pobyt v prostorách kliniky 
vystavováním krásného umění, které 
uklidňuje a pomáhá snižovat stres. 
„Vloni jsme náš přístup k umění po-
zvedli na vyšší úroveň a připravili origi-
nální koncept Vita Bene, který spojuje 
polikliniku a galerii vystavující pozitivní 
umění. A nyní pořádáme již čtvrtou 
výstavu. Klientům tím dáváme příleži-
tost poznat zajímavé známé i nové 
tváře české umělecké scény a nabízí-
me jim možnost najít vlastní cestu 
k umění, která je skrze fantazii zavede 
na nečekaná místa a odlehčí jejich 
psychice. Nová expozice se těmto 
fantazijním místům přímo věnuje,“ 
prozrazuje galeristka Magdalena 
Schnitzerová. Po minulých výstavách 
oceňovaného sochaře Eliáše Dolejšího, 
významného akademického malíře 
Petra Písaříka a dvojice známých 
umělců Ivany Šrámkové a Pavla Opo-
čenského v dubnu začne jarní expozi-
ce tří velice talentovaných výtvarnic, 
jejichž díla dosud nikdy nebyla vysta-
vena na stejném místě. Tematicky 
odlehčená výstava nabízí pohled do ci-
zokrajných světů, exotických krajů 
i nevšední náhled na život ve fiktivních 
pražských ulicích. Stejně jako tři před-
chozí expozice je i tato prodejní.

RYTMUS, STRUKTURA 
A ČAS
První účastnicí nové expozice je Yvo-
nne Vácha-Mané (*1969) s česko-
-senegalským původem. Je pražskou 
rodačkou a absolventkou českých 
uměleckých škol, konkrétně Střední 
odborné školy výtvarných umění 
Václava Hollara a Vysoké školy umě-
leckoprůmyslové. Kromě malby, ilu-
strací, grafiky a designu se věnuje 
i herectví a tanci. Její díla byla k vidě-
ní třeba v pražských galeriích Por-
theimka a Topičův salon, loni 

Topičův Salon galleries in Prague, 
and last year at the group exhibition 
Towards a Black Testimony in the 
Display gallery. She is currently also 
preparing an exhibition of her works 
at the Radion Gallery in Amsterdam. 
“Yvonne Vácha-Mané works in a 
singular style with rhythm, structure, 
ornament and a subjective 
perception of time. A clear colour 
scheme and symbolism predominate 
in the majority of her works, 
functioning as a reference to her 
African origin,” explains Magdalena 
Schnitzerová. The exhibition at 
Program Health Plus is not the 
artist’s first experience of combining 
art with healthcare, having previously 
co-operated on embellishing the 
premises of the Motol hospital in 
Prague.
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3

1  –  Galeristka Magdalena 
Schnitzerová

2  –  Yvonne Vácha-Mané / Polychrom

3  –  Daniela de Luna / Do kopců

4  –  Ludmila Smejkalová / Panorama 
moře

1  –  Curator Magdalena 
Schnitzerová

2  –  Yvonne Vácha-Mané / 
Polychrome

3  –  Daniela de Luna / To the hills

4  –  Ludmila Smejkalová / Sea 
panorama



Skrepla a v ateliéru Multimédií Vero-
niky Bromové. „Věnuje se hlavně 
malbě a kolážím. Témata jejích děl 
jsou velmi femininní, často se v nich 
opakují motivy rostlin, snů, vizuální 
estetiky popkultury i motivů ze světa 
designu a módy. Promítá do nich 
touhu obsáhnout svět skrze různá 
řemesla, jimiž si autorka osobně 
prošla i neprošla,“ líčí galeristka. Její 
tvorba je charakteristická značně 
expresivním přístupem, propojová-
ním zdánlivě nesouvisejících forem 
a pohledů i energickým užitím barev, 
což v kontextu vytváří osobitou mo-
zaiku plnou fantazijních krajin, které 
stojí za vidění. Ludmila Smejkalová 
absolvovala zhruba 40 soukromých 
i skupinových výstav v Česku i v za-
hraničí, třeba v galeriích NoD, Polan-
ski, Berlínskej model či White Pearl 
Gallery. Její dílo je i součástí sbírky 
M. Knížáka pro Národní galerii. Věnu-
je se i oděvnímu designu a tetování.

DÍLO MIMOŘÁDNÉHO 
TALENTU
Ve stejném malířském ateliéru jako 
Ludmila Smejkalová vystudovala 
i třetí umělkyně Daniela de Luna 
(*1991). „Jde o velmi populární autor-
ku na undergroundové scéně i mezi 
sběrateli umění. Podílela se na mno-
ha skupinových i sólo výstavách a její 
největší doménou byly čistě neko-
merční projekty. Ze všech tří autorek 
má největší zastoupení v soukromých 
sbírkách, její díla vlastní kolem stovky 
sběratelů,“ představuje mladou uměl-
kyni Magdalena Schnitzerová. V rám-
ci expozice v prostorách polikliniky 
představí obraz a koláž/asambláž 
charakteristickou expresionismem 
a výrazným prvkem figury. Její obrazy 
s asamblážovými prvky se vymykají 
v mnoha směrech, vyzařují jedineč-
nou energii i svébytnou harmonii 
a ponechávají divákům široký prostor 
pro vlastní interpretaci uměleckých 
poselství. Mimořádně talentovaná 
Daniela de Luna se vyznačuje lyric-
kým přesahem a poetikou. Věnuje se 
i dalším oblastem, například tvorbě 
objektů, módě, hudbě, fotografii, vi-
deu, performancím, tetování a také 
propojování umělců v různých umě-
leckých kolaboracích.  

exhibitions, and her greatest 
domain has been purely non-
commercial projects. Of all three 
artists, she is the most widely 
represented in private collections, 
and her works are owned by 
approximately one hundred 
collectors,” relates Magdalena 
Schnitzerová as an introduction to 
the young artist. Within the 
exhibition in the premises of the 
clinic she presents her paintings 
and collage/assemblage with her 
characteristic expressionism and 
distinctive figural element. Her 
paintings with elements of 
assemblage veer off in several 
directions, blazing with a singular 
energy and peculiar harmony, 
allowing viewers a broad space for 
their own interpretation of the 
artistic messages. Daniela de Luna 
is an exceptionally talented artist 
distinguished by lyrical overlaps 
and poetics. She also works in 
other fields, for example the 
creation of objects, fashion, music, 
photography, video, performance 
art and tattooing, and also brings 
artists together in various artistic 
collaborations.  

LANDSCAPES CREATED FROM FANTASY

The second artist is another native of Prague, the creative 
painter and visual artist Ludmila Smejkalová (born 1979), a 
graduate from the Academy of Fine Arts who studied in 
Vladimír Skrepl’s Painting Studio II and in the Multimedia 
Studio of Veronika Bromová. “Ludmila focuses mainly on 
painting and collages. The themes of her works are very 
feminine, with frequently repeating motifs of plants, dreams, 
visual aesthetics of pop culture and motifs from the world of 
fashion and design. She projects into these images a desire to 
encompass the world through various crafts, which the author 
may or may not have learned personally,” describes the 
curator. Her work is characterised by a profoundly expressive 
approach, a combination of seemingly unconnected forms and 
views, as well as an energetic use of colours, which within the 
given context creates a distinctive mosaic full of fantasy 
landscapes that merit a thorough viewing. Ludmila Smejkalová 
has taken part in approximately 40 private and group 
exhibitions in the Czech Republic and abroad, for example in 
the NoD, Polanski, Berlínskej Model and White Pearl galleries. 
Her work is also included in the Milan Knížák collection for the 
National Gallery. She also focuses on clothes design and 
tattooing. 

THE WORK OF AN EXCEPTIONAL TALENT

The third artist, Daniela de Luna (born 1991) studied at the same 
painting studio as Ludmila Smejkalová. “Daniela is a very 
popular author both on the underground scene and among art 
collectors. She has taken part in several group and solo 
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CERTIFIKUJEME 
a INSPIRUJEME
Podporujeme projekty 
péče o zdraví zaměstnanců, 
inspirujeme a certifikujeme 
české firmy značkou kvality 
Firma pro zdraví.

firmaprozdravi.cz



Pracoviště / Centre:
Kartouzská 3274/10 (Budova F / Building F), Praha 5

Radlická 19/1 (Vila Nový Smíchov / Nový Smíchov Villa), Praha 5

Recepce / Reception:
+420 227 071 111

recepce@programhplus.cz
www.programhplus.cz

   facebook.com/programhplus                 linkedin.com/company/program-h-plus                 instagram.com/programhplus
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