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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1.

Všichni pacienti se shodli v tom, že nebyli informováni o možnostech sociální pomoci. Konkretizujte
různé možnosti, jak tento nedostatek odstranit (vytvořila jste manuál atd.).

2. Řadě pacientů by pomohlo, kdyby si mohli popovídat s lidmi, kteří se již vyrovnali s amputací anebo
alespoň mohli slyšet jejich zkušenosti. Jak to prakticky zařídit?
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