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Dotazy a připomínky:
- Ve farmakologické anamnéze uvádíte léky používané k léčbě onemocnění, která jste v osobní anamnéze nepopsala. 
Je důležité znát všechna onemocnění pacienta, aby jste s ohledem na ně mohla přizpůsobit léčbu (např. diabetes, na 
který Váš pacient užíval léky). 
- Poznámka k měření svalové síly - u pacienta popisujete svalovou sílu flexe kolenního kloubu na stupni 3, ale pacient 
má omezený rozsah pohybu do flexe (aktivně 70°, pasivně 85°). Svalová síla st.3 znamená, že pacient provede 
opakovaně pohyb proti gravitaci v plném rozsahu pohybu.
- Popište, jak jste vyšetřovala patellární reflex  na postižené straně u pacienta, který je 7 dní po TEP kolenního kloubu. 
Jak se Vám podařilo vyhnout jizvě a jaká byla reakce pacienta na toto vyšetření?
- Při vyšetření stoje, kdy pacient smí zatěžovat operovanou DK jen 30%, jste opravdu nenašla žádné odchylky na 
pánvi?
- Jak pacient prováděl v lehu na břiše aktivní pohyby do flexe v kyčelním kloubu proti gravitaci? (str. 50, 53, 56, 58...)
- V diferenciální rozvaze, vyšetření i terapii 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)? 
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