STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
(bakalářská)

Část státní závěrečné zkoušky:

Rehabilitace v klinických oborech

Studijní program:

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:

Fyzioterapie

1) Ischemická choroba srdce, angina pectoris, akutní infarkt myokardu.
2) Hypertenze.
3) Ischemická choroba dolních končetin.
4) Chronická žilní insuficience DKK a trombembolická choroba.
5) Choroby plic a průdušek.
6) Revmatoidní artritida.
7) Bechtěrevova choroba.
8) Tendinitidy, bursitidy a enthesopathie.
9) Dna, osteoporóza a osteomalacie.
10) Artróza nosných kloubů.
11) Diabetes mellitus a jeho komplikace. Obezita a její komplikace, ateroskleróza a
hyperlipoproteinémie.
12) Akutní zhoršení stavu pacienta při LTV a FT.
13) Skoliózy, vadné držení těla, m. Scheuermann.
14) Centrální a periferní obrna nervi facialis.
15) Obrny nervů na horních končetinách.
16) Obrny nervů na dolních končetinách.
17) Onemocnění postihující svalový systém (myogenní onemocnění).
18) Onemocnění CNS cévního původu s dominujícími poruchami hybnosti.
19) Míšní postižení.
20) Extrapyramidová onemocnění.
21) Vertebrogenní onemocnění krčního úseku páteře s radikulární a pseudoradikulární
symptomatologií.
22) Vertebrogenní onemocnění bederního úseku páteře s radikulární a pseudoradikulární
symptomatologií.
23) Funkční poruchy páteře a kloubů.
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24) Roztroušená mozkomíšní skleróza.
25) Dětská mozková obrna.
26) Ortopedické vady, úrazy, operace, amputace na HKK.
27) Ortopedické vady, úrazy, operace, amputace na DKK.
28) Specifika rehabilitační péče u pacientů po operacích v oblasti dutiny břišní a hrudní.
Vrozené vady hrudníku.
29) Syndrom bolestivého ramene.
30) Specifika rehabilitační péče o geriatrické nemocné.
31) Hodnocení v ergoterapii.
32) Mezinárodní klasifikace: ICF.
33) Ergoterapie ruky.
34) Chronické bolesti nociceptorového původu v rehabilitaci.
35) Chronické bolesti periferní neurogenní (včetně neuropatických) v rehabilitaci.
36) Přehled metod hodnocení a terapie bolesti použitelné v klinické rehabilitační praxi.
37) Komplexní regionální bolestivé syndromy.
38) Fibromyalgie a myofasciální bolestivé syndromy.
39) Ergoterapie. Pracovní rehabilitace (zařazení v rámci komprehensivní rehabilitace,
vysvětlení pojmů, vztah mezi nimi).
40) Specifiky rehabilitační péče v období těhotenství a šestinedělí. Indikace, rizika a
kontraindikace.
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