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Připomínky nemám. Práce je nadprůměrně zpracovaná, i přes větší rozsah věcná, s množstvím aktuálních a 
pro fyzioterapeutickou praxi přínosných informací z oboru popáleninové medicíny a popáleninové 
rehabilitace. Pozitivně hodnotím názornou fotodokumentaci a přehledné zpracovnání vstupního a výstupního 
vyšetření umožňující rychlé získání představy o efektu provedené terapie.                                               
Otázky: 1. Důležité pro fyzioterapii u popálenin je uvědomění si jevu, kdy i přes soustavnou rehabilitaci 
může dojít v určité fázi léčby ke zmenšení rozsahu pohybu. Čím je tento jev vysvětlován? Je vhodné i přesto 
pokračovat v terapii? Jak dlouho od popáleninového traumatu, popřípadě dalších chirurgických zákroků, jste 
tento jev pozorovala u Vašeho pacienta? 2. Uveďte příklady některých speciálních fyzioterapeutických 
postupů specifických pro popáleninovou rehabilitaci. 3. Při práci s popáleninou je fyzioterapeut neustále 
vystaven konfrontaci s větší bolestivostí prováděných výkonů. Je bolest u popáleninové rehabilitace 
kontraindikací další terapie?
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Cílem práce je shrnutí rehabilitační problematiky pacienta s popáleninovým traumatem

Šárka Šrámková

19 tabulek, 1 obrázků a 9 přílohy
41 (11 cizojazyčné)

Kazuistika pacienta s diagnózou popálení II. – III. stupně na  40% těla

139


