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Mgr. Štěpánka Křížková

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po CMP s levostrannou hemiparézou

Získání teoretických poznatků o cévní mozkové příhodě a vypracování kazuistiky pacientky po ischemické cévní 
mozkové příhodě s levostrannou hemiparézou. 
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Bakalářská práce má dobrý teoretický základ se zajímavými informacemi. U fyzioterapeutické péče se studentka 
zaměřuje na metody na neurofyziologickém podkladě,  postrádám zde širší výběr základních fyzioterapeutických 
postupů, o ergoterapii je zde jen zmíňka. Ve speciální části  pracovala studentka  s pacientkou s komplikovaným 
průběhem  onemocnění, ale i přesto během relativně krátkého  časového období došlo k velkému zlepšení. Studentka 
na základě podrobného vyšetřetření včetně speciálních testů zvolila  vhodnou terapii, při  které využila řadu 
fyzioterapeutických postupů s přiměřeným zvyšováním náročnosti.  V práci nacházím pouze drobné překlepy a 
nesrovnalosti, které nemají vliv na celkový efekt terapie. Práci hodnotím jako výbornou.                                                                                                                                                     
V terapeutických jednotkách popisujete průběh terapie, kterou jste absolvovala Vy s pacientkou. Popište  průběh 
odpolední  terapie, příp. ergoterapie a jaké přístrojové vybavení pacientka využívala.                                                         
Uveďte rehabilitační zařízení v ČR zabývající se péčí o pacienty s CMP.






