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1JIUDr. D. Krajíčková, CSc.: 

1. Autorka uvádí, že příznakem cévní mozkové příhody je postižení hlavových nervů
projevující se poklesem ústního koutku nebo očního víčka. Pokud poklesem očního
víčka autorka myslí ptózu ( a nic jiného pokles očního víčka není) , pa..1<. by se
muselo jednat o postižení III. hlavového nervu, u kterého je ptóza jen jedním z řady
dalších příznaků postižení tohoto hlavového nervu a jako izolovaná se vyskytnout
nikdy nemůže. Přehled příznaků cévní mozkové příhody, tak jak jej autorka uvádí,
budí obecně dojen nahodilosti a postrádá proto informační hodnotu.

2. Poslech jako fyzikální metoda vyšetření nemocného s CMP je využit nejen k poslechu
srdečních ozev a dýchání, ale i ke zjištění event.šelestu nad karotickými tepnami
na krku.

3. Obsah neurologického vyšetření je značně širší, než jak jej definovala autorka.
Uváděné reflexy jsou vybrány zcela nahodile, i bez ohledu na jejich smysl - např.
reakci zornic na konvergenci neurolog u nemocného s CMP určitě vyšetřovat nebude.

J. Kubínová:

Setkala jste se vy osobně s rodinou, která pečuje o klienta v domácím prostředí? 

Eodnocení bakalářské práce: velmi dobře 




