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ONEMOCNĚNÍ KOSTERNÍ 

SOUSTAVY 



SKOLIÓZA 

 onemocnění páteře  

 špatný vývoj obratlů x srůst  

    obratlů 

 vybočení obratlů (těl) do boku 

 lehčí formy 

 rychlý růst během dospívání,  

    špatná chůze,… 

 rehabilitace, korzety,… 

 těžší formy 

 svalová dystrofie, DMO,… 

 operativní řešení, narovnání,… 
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SKOLIÓZA  

 operativní řešení 

 

 korzety 
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KYFOTICKÉ DRŽENÍ TĚLA 

 vrozená vada x získaná vada 

 

 kulatá záda 

 

 6-8 obratel 

 

 bolestivost zad 
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PLOCHÁ NOHA 

 vada nožní klenby → mizí 

 

 získaná X vrozená vada 

 

 přetěžováním přední části chodidla 

 ochabnutí svalů klenby  

 nevhodná obuv  

 nutná cvičení, zdravotnická obuv 

ÚKO PRO 

STUDENTY: 

Který obtisk 

odpovídá zdravé 

noze? 
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ZLOMENINA 

 porušení kosti 

 

 úplná X částečná 

 

 otevřená X uzavřená 

 

 příčná X spirálovitá X šikmá X tříštivá 

 

 narovnání, fixace, klid,… 
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DALŠÍ ONEMOCNĚNÍ KOSTERNÍ 

SOUSTAVY 

Osteoporóza  

 řídnutí kostí 

 

Revmatismus 

 Artritida - zánět kloubů 

 Artróza - onemocnění kloubů-ztráta chrupavky 

 

Achondroplazie  

 nedostatečná tvorba chrupavky 

 



OTÁZKY / ÚKOLY PRO STUDENTY 

 Jak správně ošetřit otevřenou zlomeninu? 

   (Praktická ukázka – obvázání zranění, přenos raněného, 
trénink telefonátu na záchranou službu) 

 

 Jak správně ošetřit vyvrknutý kotník? 

   (Praktická ukázka – obvázání zranění, přenos raněného, 
trénink telefonátu na záchranou službu) 

 

 Zjisti, co je to Bechtěrova nemoc, a jak souvisí s 
kosterní soustavou. 

 

 Vyhledej, zda-li spolu souvisí syfilis (pohlavní choroba) a 
kosterní soustava (změny na ní). 
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