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

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1.

Dva klienti se se svým tělesným postižením smířili a relativně dobře vyrovnali. Třetí má jisté potíže
se s postižením vyrovnat. Co všechno za tímto konstatováním u třetího klienta může být?

2. Klienti se setkávali s určitými problémy v poskytování zdravotní péče a v jednání některých
zdravotníků. Shrňte je a uveďte určitá doporučení.
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