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Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě

Shrnutí teoretických poznatků, provedení studie metodiky fyzioterapeutické péče, návrh terapie, sledování jejího 
průběhu a zhodnocení výsledků u pacienta s ischemickou cévní příhodou
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vstupním a výstupním KR není žádná zmínka o  vyšetřeních. Na str 34 popisujete pohybové stereotypy. Z textu není 
patrný timing. Popište timing u abdukce kyč.kl.. U pacienta byla stanovena dg. cervikalgie, ale fascie krční nebyla 
vyšetřena? Na str 48 a dále jdoucích popisujete metodu PNF s overball. Popište provedení a svaly které ovlivňujete. Ve 
vstupním a výstupním vyšetření popisujete posun pupku vlevo 1cm, čím jste si nález ověřila? Jak vysvětlíte semiflekční 
postavení loketního kloubu u pacienta?
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