
Abstrakt 

 

 

Název:    Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou kontuze ramenního  

   kloubu a paže 

 

 

Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je teoreticky nastínit problematiku  

poranění ramenního kloubu a s tím související problémy, včetně metod léčení 

a následné terapie. 

Praktická část je věnována kazuistice pacienta po úrazu levého ramenního  

kloubu následkem pádu, jeho léčbě a rehabilitačnímu procesu. 

 

Klíčová slova: ramenní kloub - kontuze - terapie 

 

 

Abstract 

 

 

Title: Case study of physiotherapeutic care of patient with constusion of shoulder joint and 

arm  

 

Objectives: Primary objective of this thesis is to theoretically pose question about injury of 

the shoulder girdle including methods of treatment and resulting therapy. 

Practical part is dedicated to the casuistry of the patient after injury of the left 

shoulder point caused by a fall its treatment and rehabilitation process. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a Úmluvou o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k vyšetření a následné terapii. 

Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší dokumentace osobou získávající způsobilost 

k výkonu zdravotnického povolání v rámci praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie a 

s uvedením fotografické dokumentace v rámci bakalářské práce na FTVS UK. Osobní data 

v této studii nebudou uvedena.  

 

Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření a následné 

terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný 

pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného 

informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a s následnou terapií.  

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním výsledků 

terapie v rámci studie. 

 

Datum:………………………………………………………………….   

 

Osoba, která provedla poučení:……………………………………..   

 

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………… 

 

Vlastnoruční podpis pacienta:….. ……………………………………  

 

 

  



Příloha č. 2 

 
  



Příloha č. 3 

 

Flexe v ramenním kloubu (na začátku 2. terapeutické jednotky) 

 

Příloha č. 4 

 

Nácvik abd v ramenním kloubu- LTV v odlehčení v závěsu (během 3. terapeutické jednotky) 

 

 



Příloha č.5 

 

Flexe v ramenním kloubu - pacient tzv. chodí svými prsty levé ruky po dřevěných žebřinách 

směrem nahoru a dolů (během 6. terapeutické jednotky) 

 

 

Příloha č. 6 

 

Nácvik kruhovitého pohybu v ramenním kloubu (během 7. terapeutické jednotky) 

 


