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Myoskeletální medicína se zabývá poruchami hybného systému, převáŽně provázenÝr:_

bolestí, jejichŽ dorninantní příčina leŽí v poruše Íunkce a u nichŽ je strukturální léze irelevan:-
ní. Myoskeletální medicína se tedy věnuje oblasti. kterou shrnujeme pod pojmem funkČ:'

patologie hybného systérnu. odhadLrje se, Že 60 o/c nemocných, kteří navštíví ordinaci prakti. -

kého lékďe, pÍicházÍ pro rťrzné bolestivé syndromy hybné soustavy. Tato problenratii'_
představuje také u nás druhou nejčastější příčinu pracovní neschopnosti, hned za respiračníI:'
onenocněními. Celosvětové statistiky rovněŽ uvác1ějí, Že80 vc populace v procluktivnírn r'ěk-

čas od času potřebuje lékařskou pomoc v této oblasti. Jde tecly o problematiku, která se dot1'"-
řady oborů a metodou volby jsou eÍektivní zásahy myoskeletální medicíny.

Počátky společnosti spadají do roku l96,1, kdy byla zaloŽena komise (později sekce) p:

reflexní a manuální terapii v rámci Rehabilitační společnosti ČsLS JEP. Základem br]_

manuální medicína, dnešní pojetí je však daleko širší a směřuje ke vzniku samostatného obor_

Po uvolnění tuhé centralizace schválilo prezidium ČsLS JEP Žádost, a tak dne 28. 8. l99.
vznikla samostatná Společnost myoskeletální medicíny.

Vznik společnosti, resp. cclé pracovní oblasti nebyl tak hladký, jak by se na první poh1.:

zdírlo. Šlo mimo jiné o to, aby rnanuální přístup a koncepce firnkční poruchy hybné soustar ,

byly přijaty ,,školskou" medicínou, aby tento přístup byl oproštěn od nevědeckých výkla;-
a cclá oblast se stala integrální součástí zdravotníckých postupů. V tomto směrrr je nehynoL::

zás]uhou akademika Hennera' Že svou autorifou a vědeckou vahou umoŽnil rozvoj této obla:.
dále prof. Starého, tehdejŠího rektora Karlovy univerzity, který jako vynikající neuro]r:

1!a



podporoval koncepci funkčního myšlení v neurologii i celé medicíně, a prof. Macka, který
v rámci neurologické katedry tehdejšito ÚDL umoŽnil systematickou výuku v této oblasti.

Diky této konstelaci se oblast manuální medicíny u nás vyvíjela rozdílněji neŽ v ostatních
zemích, neboť se rozvíjela na akademické půdě' a dostala proto od začátku solidní vědeckou
bázi. Yznlk]'a tak škola, které se dostalo meziniirodního uznání a která byla a je označována
jako ,,praŽská škola". Byli to u nás neurologové, kteří první pochopili význam myoskeletální
(manuální) medicíny a léčebné rehabilitace a ujali se iniciativně vzniku obou společností.

Společnost opustila název ,,manuální", poněvadŽ tentoje vývojem překonaný, úzký, svazu-
jící a nevystihuje správně náplň práce a trend rozvoje.

Společnost se neomezuje na manuální medicínu ve starém slova smyslu, ale věnuje se
problematice funkčních poruch celého hybného systému a zejména funkční patologii. Při
osamostatnění společnosti se proto změni1jejínázev na Společnostpro myoskeletálnímedicínu
(SSM)' aby tak byl lépe vyjádřen její pracovní obsah.

K zabezpečení rozvoje a spolupráce sdruŽuje společnost nejen lékaře, ale i fyzioterapeuty,
a to středo- i vysokoškoláky, kteříjsou příslušně kvalifikovaní na tomto úseku zdravotní péče.
Účelem je Starat se o rozvoj diagnostiky a terapie včetně rehabilitace pacientů s funkčními
poruchami hybného systému.

SMM vypracovala osnovy postgraduální výuky, aby byla zaručena její jednota a kvalita.
Učitelé zastupují jednotlivé kraje, takŽe výuka i péče o pacienty je dostupná všem' Školení
nových odborníků je přerušované, jednoroční, v rozsahu 240 vyučovacích hodin. Absloventi
pak obdrŽí oprávnění, kterým se mohou prokazovat naYZP a ostatních pojišťovnách podle
naší vzájemné dohody, a mohou nasmlouvat příslušné kódy, pokud hodlají získané poznatky
r techniky pouŽívat v praxi. Učitelé se schirzejí lkrátročně, aby aktualizovali novinky v oboru
r vyměňovali si své zkušenosti.

Postupně pak došlo ke vzniku sekce fyzioterapeutů v rámci společnosti. Společnost se
.ktivně podíIí na řadě jednání ať uŽ na půdě MZ, takYZP či ČLs JEP.

Ke konci roku 2003 měla Společnost celkem 444 čIeni, z toho 357 lékařů a 61 fyzioterape-
:tů a 26 fyzioterapeutů-vysokoškoláků'

Velkou zlrátoLl Společnosti byla v posledních 2 letech úmrtí vysoce erudovaných odborníků'
*čitelů a zak]adatelů,'PraŽské myoskeletální školy" profesorů JanaJirouta, DrSc', a Vladimíra
'-lndy, DrSc., kterým za mnohé vděčíme, budeme vzpomínat s láskou a pokračovat v jejich
rdkazu-

\'r1znamné aktivity
Mimo výuku v rámci kurzů (základních, ,,učitelských" nebo ,,refreshment") společnost

:eanizuje řadu nrirodních kongresů (kaŽdoročně), nebo sympozií mezinárodního charakteru
:rebo alespoň s mezinárodní účastí. Společnost spolupracuje na vydávání časopisu Rehabili_
'.--e a fyzikální lékařství, publikace některých členů byly přeloŽeny do cizích jazyků a staly
,: r' mnoha zemích standardními učebnicemi (např. Lewitova Manuální medicína či Jandův
\. 1anuální svalový test).

Z iniciativy prof. Lewita byla za7oŽena nadace s cílem umoŽnit účast na mezinárodních

'' ]ngresech, naši aktivní činnost FIMM nebo realizovat studijní pobyty' Podpora není omezena
'']uze na lékďe, ale je přístupná i erudovaným fyzioterapeutům.

Zahraniční spolupráce
Mezinárodní společnost - Fédération Internationale de Médicine Manuelle (FIMM) byla

_.,oŽena v roce 1 965 a my jsme se stali jedním ze zakládajících členů. Naše sekce také dala



popud ke Vzniku analogických společností v jiných státech tzv. socialistického bloku, a to

hlavně v tehdejší NDR, Polsku, Bulharsku, částečně Maďarsku a konečně i v tehdejším Sovět
ském svazu. V těchto zemích byla také iniciována za naší podpory systematická výuka. Mimo
to - i kdyŽ spíše na individuální bázi _byl'l naši členové přes politické obtíže zváni pravidelně
k přednáškám nejen téměř do všech států Evropy, ale i do USA, Kanady, Austrálie, na Nový
ZéIand i jínam.

Zúčastnili jsme se všech kongresů FIMM, i kdyŽ - vzhledem k politické situaci * v omeze-
ném rozsahu, resp' individuálně. Výrazem mezinárodního uznání bylo i uskutečnění kongresu
FIMM v roce I9'/4 v Praze, i kdyŽ díky normalizaci se češtíreprezentanti mohli napřípravných
pracích podílet omezeně a předseda sekce se nemohl (akjínak bylo zvykern) stát ani prezi-
dentem kongresu ani prezidentem FIMM. Následující kongres v Kodani (1917) díky denun-
ciaci měl neblahé následky pro některé české účastníky kongresu a naše mezinárodní spolu-
práce se stalaještě obtíŽnější. Tato skutečnost také neblaze ovlivnila vývoj oboru u nás.

Jednou znejvýznamnějších akcí byla v roce 1982 konference Spine and muscles s násled-
ným workshopem, v roce 1986 konference ve spolupráci s mezinárodní společností Physicai
Medicine Research Foundation (PMRF) a další, rovněŽ ve spolupráci s PMRF v roce 1997.

NaŠe společnost se podílí na mezinárodní akci The Bone and Joint Decade 2000_2010.
Společnost byla poŽádána o spoluorganizaci celosvětového kongresu FIMM v Bratislavě.
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