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Kazuistika fyzioterapeutické péče  o pacienta s diagnózou paréza nervus radialis

 Cílem této práce je teoretické zpracování poznatků k problematice periferních paréz obecně se zaměřením na parézu 

radiálního nervu. Ve speciální části je mým cílem vypracovat podrobnou kazuistiku fyzioterapeutické péče zahrnující 

vyšetření a terapie s využitím svých znalostí a dovedností získaných během bakalářského studia.  
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Bakalářská práce zpracovává fyzioterapeutickou péči u pacientky s parézou n.radialis. 

V teoretické části je popsána anatomie obecně i n.radialis s grafickým znázorněním. Jsou zde uvedeny možnosti postižení 

periferního nervu, klinický obraz n.radialis dle výšky léze, diagnostika i terapie periferní parézy, velmi přehledně je popsána 

kapitola fyzioterapie. 

Ve speciální části je zpracována kazuistika pacientky s touto diagnózou, na základě celkového kineziologického rozboru jsou 

stanoveny rehabilitační plány a provedena vhodně zvolená terapie. V terapii jsou využity všechny postupy adekvátně s 

velmi dobrým efektem. Volila bych dvojkové polohy u terapie dle sestry Kenny všech paretických svalů, ale provedenou 

terapii považuji za správnou i vzhledem k výraznému zlepšení svalové síly paretických svalů ve velmi krátkém čase.

Nesrovnalosti nacházím v kap. 2.2.1 při popisu senzitivních vláken jako eferentních, v dalším odstavci je chybně popsána 

hyperstezie (snížená citlivost), na str. 37 v NO je popsána hyperstezie dorza levé ruky, ale domnívám se, že šlo o hypestezii, 

která je popsána v neurologickém vyšetření.

Kód 21225 zahrnuje KZT II a 21221 KZT I, dříve LTV anal.přístup a LTV na NFp, např. str.70. 

V goniometrii u ramenního kloubu LHK u flexe je popsán aktivní rozsah pohybu vyšší než pasivní a stejně tak u extenze 

palce v IP PHK ve vstupu i výstupu, str.44 a str.78.

Dynamické vyšetření lateroflexe ze strany 74 se neshoduje s vyšetřením lateroflexe ze str. 77.

I přes tyto nesrovnalosti nenacházím v práci zásadní pochybení, naopak celkově práci hodnotím jako výbornou. Splňuje 

podmínky bakalářské práce.

Dle indikace k RHB byla doporučena EST svalů inervovaných n.radialis, z jakého důvodu nebyla aplikována elektrostimulace 

na m.extensor pollicis a m.abductor pollicis.

Popište, jak se vyšetřuje Hanzalův příznak a Ruseckého příznak, str.49.

Jaké rehabilitační pomůcky se dají využít při terapii této diagnózy?

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

parafrázovány. 
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