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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci TEP kolenního kloubu

Cílem práce je teoretické a praktické zpracování problematiky TEP kolenního kloubu, včetně zpracování kazuistiky a průběhu 

fyzioterapeutické péče.
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Při vyšetření stoje je levá glut. rýha výš, podkolenní níž?Je to možné? Při vstupním vyšetření uvádíte, že jizva je sterilně kryta, tak jak 

jste ji mohl vyšetřit?Na straně 33 píšete, že m. gluteus max. a m.quadriceps fem. jsou v palpačním hypertonu?Flexory kol.kl. nejsou 

zkrácené, ikdyž je noha v semiflexi?Vysvětlete zápis SFTR kol.kl. aktivně S 0-5-35, pasivně S 5-0-45. Na straně 37 je uvedeno, že      m. 

rectus fem. je oslabený. Může být sval oslabený, přestože má  tendencí se zkracovat?
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V Praze dne:  14.6.2021 Mgr. Petra Slezáková

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo parafrázovány. 
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