
HJHS 2.1
(Hemophilia Joint Health Score)

• Jednotné skóre bylo vyvinuto ze tří

 skórovacích škál (World Federation 

 of Hemophilia Orthopaedic Joint Score, 

 Colorado Young Child scale, Stoc-

 kholm scales).

• Je výsledek spolupráce fyzioterapeu-

 tů z Denveru a Stockholmu, Montrea-

 lu, Toronta a Utrechtu.

• Umožňuje objektivizaci stavu pohybo-

 vého aparátu hemofi liků bez potřeby

 zobrazovacích metod.

• Je založeno na záznamu stavu kotníků,

 kolen, loktů a celkových pohybových 

 vzorců.

• Spolehlivost HJHS s koefi cientem 0,83

 (Hillard, Hemofi lie 2006).

• Zachycuje již mírnou artropatii.

• HJHS je  o 97% efektivnější než původní 

 WFH stupnice v rozlišení těžké od mír-

 né a střední artropatie (Feldman, 

 Arthritis Care Research, 2011).

Dětské rehabilitační oddělení 
Dětského komplexního hemofi -
lického centra v rámci Dětské 
nemocnice FN Brno

• Je součástí komplexní péče o děti s he-

 mofi lií a podobnými chorobami.

• 1x ročně jsou pacienti vyšetřeni fyzio-

 terapeutem erudovaným v oblasti 

 hemofi lie (HJHS).

• Minimálně jednou v dětství je vyšet-

 řena lokomoce v laboratoři chůze.

• Preventivní rehabilitace se zaměře-

 ním na potíže spojené s hemofilií pro-

 bíhá na pracovišti  komplexního cen-

 tra nebo dle doporučení centra na

 spádové rehabilitaci.

• Pracoviště zajišťuje rychlé objednání/

 ošetření fyzioterapeutem po zakrvá-

 cení do kloubů či svalů.

LHT - letní rekondiční pobyt 
pro hemofi liky pořádaný ČSH

• LHT se účastní děti z celé České republiky.

• Podstupují vstupní a výstupní vyšetře-

 ní pohybového aparátu (HJHS).

• Součástí LHT je dvoutýdenní rehabili-

 tační program: 

 - denně individuální fyzioterapie

 (cvičení na neurofyziologickém pod-

 kladě),

 -  denně skupinová fyzioterapie 

 (bosu, velké míče, overbally, pružné

 tahy...),

 - hydrokinezioterapie.

• Děti se účastní běžného táborového
 programu (hry, soutěže, tvořivé dílny...).

Metodika

• Sběr dat byl prováděn u 23 probandů

 dětského věku při vstupních vyšetře-

 ních na letních rekondičních poby-

 tech v letech 2014 a 2015 do skórova-

 cího listu HJHS. 

• Pro porovnání jednotlivých probandů 

 mezi roky 2014 a 2015 byl použit páro-

 vý Wilcoxnův test.

Diskuze a závěr

• Výsledky HJHS jsou důležitým para-

 metrem v hodnocení léčby dětí s he-

 mofi lií. Odráží celkový stav pohybo-

 vého systému, ale mohou být ovliv-

 něny právě probíhajícím krvácením, 

 jak patrno u některých probandů na-

 šeho souboru v rámci  vstupního vy-

 šetření. 

• V našem souboru je  sice patrné mezi-

 roční zhoršení HJHS, není však statis-

 ticky významné. Tento trend považu-

 jeme za náhodný a je nejspíše dán 

 právě výše uvedenými akutními stavy.

• Probandi jsou v mladém věku a na 

 profylaktické léčbě. Nízké absolutní 

 hodnoty HJHS potvrzují v principu

 dobrý stav pohybového aparátu tak-

 to léčených dětí.

• Pro statisticky významné hodnocení 

 bude třeba delšího časového odstupu 

 a většího počtu pacientů. 

• Tento pilotní projekt vedl k tomu, že 

 vyšetření HJHS bude v budoucnu pro-

 váděno ve všech dětských a vybra-

 ných dospělých centrech ČNHP. For-

 mulář pro hodnocení HJHS byl imple-

 mentován do registru ČNHP (Českého 

 národního hemofi lického programu). 
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