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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s VAS L páteře na podkladě DMO

Seznámení s diagnózou DMO. Zpracování kazuistiky pacientky s diagnózou DMO na podkladě vlastní práce studentky.
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     Výběr tématu práce pacientky s DMO je zajímavý a zřídkavý. Je důležitý komplexní přístup.

     Vnímám rozpor mezi názvem Bc. práce a uvedeným cílem této práce _ v názvu je uvedena dg. VAS Lp na podkladě DMO x cíl práce _ 

seznámení s dg. DMO a zpracování kazuistiky pacientky s touto diagnózou. V obecné části nejsou problematiky dg. VAS, ev. vztahů 

DMO _ VAS páteře samostatně rozvedeny. DMO problematika je velmi dobře rozpracována. Samostatná fyzioterapeutická práce 

studentky se zabývá problematikou VAS.

     Bylo by vhodné, aby studentka v obecné části práce popsala i metodiky fyzioterapeutických postupů, které ve speciální části sama 

používala.

     Vzhledem k psychické nestabilitě pacientky (v práci jsou uvedeny přímé i nepřímé odkazy) chybí v práci popis vlivu stavu psychiky na 

stav a funkci těla.

     Str. 22 "...při vyšetření polohových reakcí lze oddělit patologický motorický vývoj dítěte od nemoci DMO."  Obraz DMO je též 

výsledkem patologického  motorického vývoje.

     Str. 66 Trakce bederní páteře pomocí Redcord (Therapy Master) - DKK pacientky NEJSOU ve flexi větší 90°.

     Jedním ze závěrů práce je i zlepšení napřímení trupu. Proč tento výsledek není podložen měřením olovnicí (jednoduchá a ilustrativní 

kvantifikace výsledku)?

     Str. 77 Správný stereotyp chůze - Jak si může pacientka hlídat, aby neměla semiflekční postavení v kyčelních a kolenních kloubech, 

když příslušné svaly a fascie jsou zkrácené na stažené?

     V kapitole 3.8.11 uvádí studentka souhrnné výsledky vyšetření kognitivních funkcí a soběstačnosti. Uvedené testy s výsledky 

pacientky by mohly být uvedeny v příloze.
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