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... svûfite se do správn˘ch rukou...

Fyzioterapie se poskytuje ve v‰ech typech zdravot-
nick˘ch zafiízeních, kde je indikována lékafiem:
(zváÏit)

• nemocnice
• rehabilitaãní centra
• denní stacionáfie
• ambulantní zafiízení
• soukromé praxe fyzioterapeutÛ
• léãebny pro dlouhodobû nemocné
• láznû
• OLÚ (odborné léãebné ústavy)

Fyzioterapeut mÛÏe své specifické znalosti funkce
pohybového systému uplatnit také v zafiízeních
mimo resort zdravotnictví:

• ‰koly
• domovy pro seniory (peãovatelské sluÏby)
• sportovní centra
• fitness centra
• pracovi‰tû, podniky

• Je dobrovolnou spoleãenskou stavovskou politic-
ky nezávislou profesní organizací.

• Byla zaloÏena v roce 1991 a registrována pod ãís-
lem VSC-1-6581/91-R jako nezávislá organizace.

• Hájí práva fyzioterapeutÛ spojená s v˘konem
jejich povolání.

• Usiluje o vymezení role a postavení fyzioterape-
uta v systému zdravotní péãe a spoleãnosti.

• Je ãlenem World Confederation for Physical
Therapy (WCPT) od roku 1995.

• Vydává informaãní zpravodaj Bulletin UNIFY âR.

• âlenem UNIFY âR se mÛÏe stát fyzioterapeut
s ukonãen˘m vzdûláním v oboru.
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Antala Sta‰ka 1670/80

140 46  Praha 4
tel.: 02-6100 6441
fax: 02-6100 6446
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CO JE FYZIOTERAPIE? KDO JE TO FYZIOTERAPEUT?
âÍM SE FYZIOTERAPEUT

ZAB¯VÁ?

• Je to obor zdravotnické ãinnosti, jejímÏ cílem je
zachování a obnovení optimální funkce pfiede-
v‰ím pohybového systému. Optimální pohyb je
jedním ze základÛ pojmu zdraví.

• Prostfiednictvím pohybu a dal‰ích fyzioterapeu-
tick˘ch prostfiedkÛ cílenû ovlivÀuje funkce ostat-
ních systémÛ vãetnû funkcí psychick˘ch.

• Fyzioterapie je poskytována tam, kde jsou pohyb
a funkce poru‰eny nebo ohroÏeny procesem stár-
nutí, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou.

• Je provozována pouze fyzioterapeutem, nebo pro-
bíhá pod jeho vedením ãi dohledem (supervizí).

• Fyzioterapie se uplatÀuje ve v‰ech ãtyfiech sub-
systémech péãe o zdraví, tj. v oblasti podpory
a v˘chovy ke zdraví, v prevenci, léãebné péãi
a rehabilitaci a to ve vût‰inû medicínsk˘ch
oborÛ.

• Zahrnuje vzájemnou spolupráci fyzioterapeuta
s klienty, jejich rodinami a peãovateli, jak pfii sta-
novení pohybového potenciálu, tak pfii plnûní
dohodnut˘ch cílÛ s pouÏitím vûdomostí a doved-
ností, které jsou vlastní fyzioterapeutÛm.

Fyzioterapeut je:

• Kvalifikovan˘ zdravotnick˘ pracovník.

• Absolvent studijního programu fyzioterapie na
V·, VO·, SZ·

• Spolupracuje s ostatními zdravotnick˘mi profese-
mi buì v rámci interdisciplinární spolupráce
nebo jako ãlen multidisciplinárního t˘mu.

• Je povinen prÛbûÏnû udrÏovat nejvy‰‰í úroveÀ vzdû-
lání ve své odbornosti (celoÏivotní vzdûlávání).

• DodrÏuje etick˘ kodex fyzioterapeuta, fiídí se pro-
fesními standardy.

Fyzioterapeut se zab˘vá 

1. podporou zdraví, du‰evní a tûlesné pohody
jedince a celé spoleãnosti

2. prevencí po‰kození, funkãních omezení a disa-
bility u jedincÛ, ktefií jsou rizikoví z hlediska
zmûny pohybového chování, v dÛsledku zdra-
votních potíÏí, socioekonomick˘ch stresÛ, fakto-
rÛ Ïivotního stylu a zevního prostfiedí

3. poskytováním léãebného zásahu pro
- obnovu integrity tûlesn˘ch systémÛ nezbytn˘ch

pro pohyb 
- maximalizaci funkce a urychlení rekonvalescence 
- minimalizaci pracovní neschopnosti
- zv˘‰ení kvality Ïivota a zdatnosti jedincÛ i sku-

pin s poruchami pohybov˘ch funkcí ve v‰ech
vûkov˘ch kategoriích

• FyzioterapeutÛv specifick˘ pohled na lidské tûlo,
pohybov˘ potenciál a potfieby je urãující pro sta-
novení pohybové (kineziologické) diagnózy
a strategie postupu.

• Pohybová diagnóza vychází z vlastního vy‰etfiení
a zhodnocení stavu a pfiedstavuje v˘sledek kli-
nické rozvahy.

• Fyzioterapeutick˘ plán je stanoven na základû
pohybové diagnózy a zahrnuje mûfiitelné cíle. 

• Realizace fyzioterapeutického plánu se provádí
vyuÏitím prostfiedkÛ pohybové, manuální a fyzi-
kální terapie a zahrnuje instruktáÏ a poradenství.


