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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou jednostranné nadkolenní amputace

shrnutí teoretických poznatků o amputacích dolních končetin a zpracování kazuistiky fyziotrerapeutické péče u pacienta 
s diagnózou jednostranné amputace dolní končetiny ve stehně
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7. Navržený klasifikační stupeň

Datum: 17.4.2019

1) Jakým typem protéz může být pacient vybaven dle stupně aktivity?
2) Liší se nácvik chůze dle typu protézy? Je stejný například u protézy s mechanickým uzávěrem kolena a u protézy s 
kolenem řízeným procesorem?
3) Jste si jistá, že Váš pacient prováděl amputovanou dolní končetinou abdukci kyčelního kloubu tensorovým 
mechanismem? Kam se upíná m.tensor fasciae latae? Funguje u vysoké transfemorální amputace iliotibiální trakt? 
Nebyl souhyb kyčelního kloubu do flexe způsobený spíše nadměrným zapojením m.iliopsoas než převahou m.tensor 
fasciae latae? 
4) Vyšetření posturální stability jste prováděla pouze bráničním testem. Myslíte si, že je to dostatečné?
5) Vaším cílem krátkodobého rehabilitačního plánu je na horních končetinách posílit m.triceps brachii. (str. 42) Proč jen 
tento sval, když Vám ve svalovém testu vyšlo oslabení všech svalů HKK?
6) S pacientem jste prováděla bridging vleže na zádech s oporou o plosku LDK a pahýl PDK. (str. 49 a další) Uvádíte, 
že byl pacient schopen udržet pánev stabilně v rovině. Nedokážu si představit, jak je to technicky možné. Opora o 
krátký pahýl nemohla fungovat pro zvednutí pánve (i vzhledem ke zkrácení m.iliopsoas a nulové extenzi kyčelního 
kloubu). 
7) Udáváte snížení otoku pahýlu o 1,5cm na podkladě antropometrického vyšetření. Jak jste odlišila, že k redukci 
obvodu pahýlu došlo zmírněním otoku a ne hypotrofií svalů pahýlu?

velmi dobře

Bc. Eva Hankovcová




