
ORP LIVE

Pobočky:
ORP Pod Juliskou, ORP Marjánka,
ORP Statenice
Kontakty:
Tel.: 233 338 112    info@orp.cz                 
 www.orp.cz    www.frantisek-picek.cz

UDĚLALI JSME SI ČAS PRO
ŽENY

Terapie pánevního dna
Metoda Mojžíšové
Manuální lymfodrenáž
Redukce nadváhy
Skupinová cvičení

MUDR. F. PICEK:
 
KDY POTŘEBUJE
DOBROU
REHABILITACI
ORTOPED?

NAŠE SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Na koho se chceme
zaměřit v novém roce?

MAGAZÍN ZE ŽIVOTA LÉKAŘSKÉHO CENTRA

zima 2020 - 2021



Jak je možné, že někde se čeká na operační zákrok měsíce a jinde pouze dva

týdny?

To závisí na více faktorech, v první řadě náročnosti operace , na zdravotním stavu

pacienta, ale i na finanční nákladnosti celého výkonu. Hodně záleží i na vybavení

operačního sálu, pacientském zázemí, délce následné pooperační hospitalizace

apod.

 

Vezměme vzorový příklad: přijde k Vám pacient s nestabilním kolene k

rekonstrukci zkříženého vazu, jak dlouho bude trvat jeho hospitalizace?

U rekonstrukčních operací jsou to zpravidla 3-4 dny včetně operace.

 

Můžete mu následně poté zaručit, že se tak říkajíc brzy „dostane do formy“?

Obecně platí, že dobře provedená operace je jen polovinou úspěchu. Stejný díl

závisí na odborné a optimálně intenzivní rehabilitaci. V ORP Centru nabízíme

svým klientům jak předoperační instruktáže, tak odborné individuální

rehabilitační programy po operacích.

Jak to vypadá, když rehabilitaci potřebuje ortoped? 

Já sám jsem se mohl na obou vlastních kolenou přesvědčit o tom, jaký je rozdíl

mezi rekonvalescencí  bez okamžité rehabilitace a s ní. Po jedné operaci menisku

jsem měl pocit, že to  zvládnu sám a vyčítám si to dodnes. Po zákroku na druhém

koleni jsem si nechal naplánovat naprosto dokonalou a perfektní rehabilitaci

složenou jak léčebného tělocviku, tak z přístrojů na fyzikální léčbě a dokonce

jsem poctivě docházel  na manuální lymfodrenáže, na které od té doby nedám

dopustit, protože neskutečně pomohou  při otocích.  Takže za mě, bez

rehabilitace to po operaci skutečně nejde.

Jak jste se dostal k ortopedii?

Rodiče byli a maminka stále je rehabilitační lékařkou, otázky související s

obtížemi pohybového aparátu byly u nás denně zmiňovány. Já jsem od

malička tíhnul spíše k operačnímu oboru, a tak se ortopedie nabízela sama.

 

Jakým sportům jste se věnoval a věnujete?

Můj otec mě vedl ke sportům kolektivním (sám reprezentoval ČR v

basketbalu), já mám raději individuální sporty. V poslední době zejména

lyžování, tenis.

Co říkáte na heslo "Sportem k trvalé invaliditě?"

Je to častá výmluva lenochů. Je fakt, že zátěž vrcholového sportovce je

obrovská a mohou se rychleji opotřebovat některé orgány i části

pohybového ústrojí. Na druhé straně si trénované tělo dokáže zachovat

vitalitu i do pozdního věku. Navíc, je tu rekreační sport a ten opravdu

prospívá. Jde o to vybrat si pro sebe ten pravý, začít pomalu a netrhat nutně

rekordy.

 

Jak se pozná dobrý ortoped od horšího?

Určitě až v praxi a není to jednoduché. Jisté je, že ortoped, který nemá

možnost vlastní aktivní praxe v operování, nemůže být v praxi ten z

nejlepších...

Můžete pacienta, který Vás vyhledal v ORP CENTRU, také odoperovat?

Přímo v ORP Centru nikoliv, ale možnost vlastní operativy mám 2-3krát

týdně. Operuji v Oblastní krajské nemocnici v Kladně na traumatologicko-

ortopedickém oddělení. Zde se operuje prakticky kompletní traumatologie

pohybového aparátu, ale i kloubní náhrady, chirurgie nohy apod. Operuji i v

soukromé nemocnici v Berouně, kde bylo vybudováno jedno z

nejmodernějších artroskopických center v ČR.

JSEM SPÍŠE INDIVIDUALISTA,
 JAK VE SPORTU, TAK V PRÁCI
Celý život se pohyboval kolem sportu a medicíny. Vyrůstal
v lékařském prostředí, jeho rodiče léčili, napravovali
pacientům tělesné schránky nebo sportovali, a tak se
logicky nohy, ruce a s nimi spojené sporty staly také jeho
životním koníčkem. Sám sebe považuje za sportovního
traumatologa a specialistu na artroskopické operační
výkony.

INTERVIEW

MUDr. František Picek se svou maminkou,
 emeritní primářkou rehabilitace, MUDr.   
 Gabrielou Pickovou, která stále v ORP Centru pracuje



UDĚLALI JSME SI ČAS
JEN PRO ŽENY

Metoda Ludmily Mojžíšové

Jedná se o metodu, která pracuje
primárně se svaly pánevního dna a jak její
název napovídá, vytvořila ji terapeutka
Ludmila Mojžíšová. Součástí metody jsou
i mobilizace zablokovaných kloubů v
oblasti beder, ale i žeber. Tento problém
většinou souvisí s neideálním nastavením
svalů pánevního dna.

Metoda Mojžíšové vznikla původně pro ženy, které nemohly
otěhotnět. Ale byla by veliká škoda tuto metodu spojovat
pouze s pomocí k těhotenství. Velmi úspěšně totiž pomáhá při
zácpě, bolestech hlavy i zad či zablokovaných žebrech. Řeší
nejen bolestivou menstruaci, se kterou ženy často docházejí,
ale také poporodní inkontinenci.

Terapie pánevního dna

Na internetu najdete množství cviků na
pánevní dno. Většina z nich bohužel
nefunguje a dokonce může způsobit další
obtíže. Naše fyzioterapeutka vám vysvětlí,
jak jste na tom se svaly pánevního dna
přímo vy a najde cviky, které jsou na míru
a hlavně fungují. 

Prvním krokem, který se musíte naučit, je svaly pánevního dna
vnímat. Pomocí trenažérů postupně a správně aktivovat a
nakonec mít především zpětnou vazbu/kontrolu od
fyzioterapeutky. Terapie stresové inkontinence je poměrně
rychlá. Obvykle stačí dvě, eventuálně tři návštěvy u
fyzioterapeutky a dbát jejich pokynů. Poctivým každodenním
cvičením se problémů můžete zbavit do dvou, maximálně čtyř
měsíců.

Program redukce nadváhy

Program je vhodný pro ty, kteří chtějí
výrazně snížit svou váhu,  zbavit se
bolesti při jakémkoli pohybu, chtějí
změnit životní styl a pro ty, kteří se
chtějí naučit vnímat základní principy
pohybového systému

Program konec nadváhy jsme vytvořili ve spolupráci s
projektem ObeRisk (www.oberisk.cz) jako pomoc pro všechny
pacienty, kteří se chtějí řešit nadváhu či obezitu. V rámci
programu můžete hubnout “zdravě” pod dohledem
specialistů. Konzultace životosprávy a úpravy jídelníčku vám
zajistí nutriční terapeutka a speciální kondiční cvičení vede v
malé skupince naše fyzioterapeutka.

ELITEWOMAN

Manuální lymfatická
masáž

Kdo vyzkoušel manuální lymfodrenáž, ten
nechce už nic jiného! Její kouzlo spočívá v
jemných krouživých pohybech, díky kterým
ožívá lymfa v celém těle. Jde o speciální
techniku prováděnou na sucho bez použití
olejů, která působí především na povrchové
vrstvy.  

Manuální lymfodrenáž podporuje hojení, uvolňuje napětí, zlepšuje
trofiku kůže, upravuje stavy po operaci žil, plastikách vazů, úrazech.
Pokud dojde na jakémkoli místě v těle ke stagnaci lymfy, přináší to
člověku stavy hluboké únavy, často podléhá nachlazení, trpí otoky v
obličeji – a to i v okolí očí, otékají končetiny. Člověk je celkově
oslabený, má unavený vzhled a cítí se velmi vyčerpaný.  Už po první
manuální lymfodrenáži se ale organismus začíná zbavovat
nahromaděných toxinů a především tím se významně podpoří
harmonizace celého organismu.

Pilates, kruháč, cvičení na
bosu ve skupině

Vyberte si z lekcí:  FYZIOPILATES, KRUHOVÝ
TRÉNINK, POSILOVÁNÍ NA BOSU a CVIČENÍ
PRO OBÉZNÍ.  Všechny kurzy budou opět
probíhat v oblíbených miniskupinách (3 - 5
cvičících). Všechna skupinová cvičení vedou
diplomované fyzioterapeutky ORP Centra.

Díky tak malému počtu osob je fyzioterapeut schopen věnovat se
všem cvičícím maximálně individuálně. Cvičíme ve vlastní a moderně
vybavené tělocvičně. Pro více informací a rezervace nás kontaktujte
na telefonu 720 955 019 nebo na mailu k.peskova@orp.cz.



2021
Děkujeme všem našim pacientům, že nám v uplynulém roce zůstali věrní. Moc si toho vážíme a slibujeme, že se i roce novém budeme
z plných sil snažit, abychom vám pomohli cítit se dobře, znovu se rozběhnout, s radostí si zacvičit a nebo se prostě vrátit do hry.  
Přestože máme i my za sebou náročný rok, rozhodli jsme se zakoupit nové přístroje, o kterých jsme skálopevně přesvědčeni, že vám
pomůžou urychlit a zlepšit léčbu. Patří mezi ně rozhodně MLS laser nebo Tecar. Také jsme přibrali do týmu špičkového kardiologa a
začali nabízet tu nejmodernější diagnostiku vhodnou pro všechny věkové kategorie. Velmi vyhledávanou se stala naše nová nutriční
terapeutka, která slaví se svými pacienty obrovské úspěchy v redukci nadváhy. V rámci tělovýchovného lékařství jsme schopni
nabídnout zátěžovou diagnostiku i vyšetření. Všichni naši fyzioterapeuti se neustále vzdělávají formou kurzů, díky kterým vám
mohou poskytnout stále lepší péči. V neposlední řadě jsme v uplynulém roce oblékli celému ORP Centru zbrusu nový kabát, který
můžete vidět jak na  našem webu, tak i po chodbách.

A co chystáme do nového roku? Navzdory těžké době se budeme i nadále snažit, abychom léčbu i diagnostiku posouvali pořád o
krůček dál, o tom vlastně celá medicína je. Můžete se těšit na nové moderní přístroje, na rozšíření služeb do další pobočky na Praze 1,
ale i na další skupinová cvičení. To, na co bychom se ale nejvíce chtěli zaměřit v novém roce, jsou děti a junioři. Právě oni totiž v
posledních měsících nejvíce doplatili na vládní nařízení a zůstali bez pohybu, bez sportu a možnosti se zdravě vyvíjet. Proto se
skutečně důrazně hodláme opřít do prevence úrazů při sportu, vadného držení těla, zdravého vývoje. Budeme učit školy i školky,
sportovní kluby a budeme otevírat další skupiny kompenzačních cvičení pro sportující juniory.

Pevně doufáme, že naše společná práce přinese své ovoce.

Těšíme se na všechny pacienty a děkujeme za vaši důvěru :-)
Tým ORP Centrum


