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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu

vypracovat kazuistiku pacienta s totální endoprotézou kolenního kloubu, vyhledat teoretické podklady pro danou 
diagnózu a uplatnit je v terapii
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1) V diferenciální rozvaze se zabýváte pouze změnami, které očekáváte na dolní končetině. Myslíte, že se patologie na 
dolní končetině nemůže projevit i výše, např. na trupu (i s ohledem na délku trvání obtíží před operací, kterou bohužel 
v anamnéze neuvádíte)? Neočekáváte také např. změnu stereotypu chůze, zhoršení ADL apod.? Proč vyšetřujete 
hlavové nervy, když v této oblasti nepředpokládáte patologii?
2) Vysvětlete, co je rytmická stabilizace a popište, jak jste s pacientkou prováděl rytmickou stabilizaci kolenního kloubu 
(v jaké diagonále, na jaké svaly jste se zaměřil…).
3) Jak může mít pacient s rozsahem pohybu v kolenním kloubu S 0-15-65 svalovou sílu flexorů a extenzorů kolena na 
stupni 3? (str. 33, 34) Stupeň 3 znamená, že pacient provede pohyb proti gravitaci v celém  rozsahu pohybu.
4) Proč si myslíte, že jsou při bridgingu flexory kolenního kloubu utlumeny? (str. 61)
5) Proč myslíte, že je použití PNF limitováno potřebou zvětšit rozsah pohybu v operovaném kloubu? (str.62) PNF 
nemůže být prostředkem pro zlepšení rozsahu pohybu? 
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